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Inledning 
Det har forskats mycket om olika etniska grupper samt om invandrare som 
kommer till Sverige.1 En hel del forskning har även gjorts kring de svenskar, som 
på 1800-talet emigrerade till Amerika.2 Däremot har en mindre forskning ägnats åt 
dagens svenska emigranter samt de svenskar som flyttat tillbaka till Sverige efter att 
ha levt en tid i ett annat land. Det är rimligt att föreställa sig att svenskar som flyttar 
utomlands, eller svenskar som återvänder till sitt hemland borde ha liknande 
upplevelser som ickesvenskar som bosätter sig i Sverige eller som återvänder till sitt 
hemland efter några år i Sverige. Att jämföra utlandssvenskars eller återvändares 
upplevelser med invandrares respektive de som flyttar tillbaka till sina hemländers 
upplevelser är även något som kan vara intressant för framtida forskning. Det går 
inte att generalisera och det är betydlig skillnad mellan någon som t.ex. flyr för sitt 
liv och en person som, av någon anledning, själv valt att emigrera, men med tanke 
på identitets- och anpassningsprocessen borde det ändå finnas mer likheter än 
olikheter. 
 
Denna magisteruppsats kommer att studera utlandssvenskar och deras upplevelser 
av att leva i ett ”nytt” land, om identitet och integrering, om de anser att det är 
viktigt att hålla fast vid svenska traditioner och symboler, om det är viktigt att söka 
efter andra svenskar i området osv. Uppsatsen uppmärksammar även svenskar som 
återinvandrat/återvänt till Sverige och deras återintegrering. 
 
Anledningen till mitt ämnesval är min kontakt med människor som invandrat till 
Sverige från andra länder. Många av mina närmaste ”invandrade” vänner talar sitt 
modersmål när de är hemma, umgås mest med sina landsmän, bor i segregerade 
bostadsområden (några för att de själva valt att bo så, andra för att de inte haft 
någon möjlighet att välja något annat bostadsområde) samt smyckar sina hem med 
souvenirer från hemlandet. De är, många gånger, även noga med att bevara sin 
gamla matkultur och de, som de själva säger, blir ofta mer traditionsbundna i 
Sverige än de var i sitt gamla hemland. Jag är intresserad av och vill undersöka om 
den svenska invandraren (utlandssvensken) gör på samma sätt. En annan fråga som 
intresserar mig är upplevelsen av att återvända till sin barndoms hemland; faller 
personerna återigen in i de mönster de lämnade när de bosatte sig utomlands eller 
har utlandsvistelsen förändrat normerna och gett dem nya perspektiv? 

                                            
1 Se t.ex. Mångkulturellt Centrums Internethemsida: www.mkc.botkyrka.se  
2 Se t.ex. Svenska Emigrantinstitutets Internethemsida: www.swemi.nu  
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Syfte och problemställningar 
Uppsatsen inriktas på utlandssvenskar och deras erfarenheter utomlands och när de 
återvänder till Sverige. Med detta kommer diskussionen också att behandla identitet 
i såväl social som personlig mening. 
 
Begreppet social identitet syftar bland annat på de egenskaper, karaktärsdrag och 
beteenden en människa har gemensamt med andra personer inom samma grupp 
medan den personliga identiteten syftar på motsvarande egenskaper, beteenden 
mm. som gör att en individ skiljer ut sig från andra och gör honom/henne unik.3 
En människa kan ha många olika identiteter som i sin tur är kopplade till olika 
sociala relationer. Samma person kan ha en identitet som t.ex. svensk, chef, hustru, 
mamma, svärdotter, kvinna eller gympaledare. Identiteterna, som tycks ha ett 
socialt ursprung, finns där och vi handlar efter dem, olika beroende på situation, 
även om vi inte är medvetna om att vi gör det.4 Den personliga identiteten skapas 
under uppväxten och är något som gör den enskilda individen till en unik person. 
Identiteten är inte låst i en viss position utan kan förändras, vilket t.ex. kan bero på 
erfarenheter personen skaffat sig. Sammanfattningsvis kan man säga att social 
identitet innebär att individen identifieras i sociala sammanhang medan personlig 
identitet innebär att människan identifieras som en unik individ, t.ex. med hjälp av 
sitt namn. 
 
Hur påverkas den sociala respektive personliga identiteten i olika situationer? En 
person kan t.ex. hamna i en ovanlig situation, vilket kan leda till att han/hon ”ser” 
på sitt liv på ett annat sätt. Kan det vara så att den som inte har bott i Sverige under 
några år och som kommer tillbaka känner någon sorts invandrar- eller utanförskap? 
 
Syftet med detta arbete är att förstå hur identitet utvecklas och förändras genom att 
individen hamnar i en sådan ny livssituation som utlandsvistelse ofta utgör. Detta 
gör jag genom en studie av individers föreställningar och förväntningar kring att bo 
i ett nytt samhälle/land, liksom att börja om på nytt, kanske med ett nytt språk, 
bygga upp ett nytt socialt nätverk etc. Studien inkluderar även individers 
återacklimatisering till ett samhälle de tidigare levt och antagligen vuxit upp i. Jag 
vill undersöka informanternas5 upplevelser av att åter falla in i ”den svenska 
vardagen” när de troligtvis levt på ett delvis annorlunda sätt utomlands. 

                                            
3 Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 2000 s. 313 
4 Trost, J. & Levin, I. 2003 s. 149ff 
5 I detta arbete kallar jag de personer som svarat på mina enkätfrågor för ”informanter”. 
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En annan del av syftet är att försöka ta reda på om utlandssvensken upplever 
någon typ av främlings- eller utanförskap eller tillhörighet i det nya landet samt hur 
det eventuellt yttrar sig. Har det varit enkelt eller svårt med anpassningen till det 
nya/nygamla samhället? Vidare vill jag undersöka om den enskilde individen anser 
det vara viktigt (och i så fall varför) att ha kontakt med andra svenskar som bor i 
närheten (om det finns några) alternativt andra svenskar som tidigare bott 
utomlands. 
 
Hur ser en utlandssvensk på sin identitet i det ”nya” landet och hur definierar 
utlandssvensken sig själv? Hur klarar man att tolka de kulturella koderna? Umgås 
man med lokalbefolkningen eller är man segregerad med andra utlandssvenskar 
eller andra utlänningar? 
 
Hur pass ”svensk” är utlandssvensken? Är de svenska traditionerna, maträtterna 
och språket viktiga eller har man lämnat sådant i samband med flytten från Sverige? 
Jag har även frågat mig hur en person som valt att flytta tillbaka till Sverige, efter en 
period i ett annat land, klarar att åter ”komma in” i det svenska samhället. Är 
Sverige ”hemma” och känns det som att komma hem? En person som bott 
utomlands under några år har kanske ändrat sitt synsätt på många punkter; leder 
detta till att återvändaren söker sig till andra f.d. utlandssvenskar i Sverige? Några 
av dessa frågor försöker jag få svar på i detta arbete. Jag har valt att se på mina 
informanters svar i ljuset av identitetsperspektivet; den personliga identiteten samt 
identiteten som uppkommer genom känslan att tillhöra en grupp (social identitet). 
Fokus vill jag dock lägga på mitt empiriska material och lyfta fram informanternas 
upplevelser, tankar och känslor. 
 
I min magisteruppsats vill jag lägga fokus på ”svensken som invandrare”. Jag vill 
undersöka om individen fortsätter vara ”svensk” när han/hon lever utomlands och 
på vilket sätt det i så fall yttrar sig. Jag vill försöka ta reda på om det är viktigt att 
markera sin svenskhet, t.ex. genom att identifiera sig som utlandssvensk, söka sig 
till den ”svenska gruppen” eller fira svenska helgdagar och andra traditioner som 
finns i Sverige. Jag vill med detta arbete visa hur enskilda individers berättelser om 
sig själva och sina särskilda erfarenheter – det som i enlighet med definitionen ovan 
torde ligga nära den personliga identitetsaspekten – i själva verket är relaterade till 
ett kollektiv och att individerna försöker skapa mening av erfarenheter som ofta är 
främmande. 
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Utlandssvenskar 
Min definition av begreppet utlandssvensk är, i detta arbete, en ”svensk” som flyttat 
från Sverige, av någon anledning, t.ex. pga. sitt arbete, och nu lever i ett annat land. 
Jag har, i flera sammanhang, stött på begreppet och vet att många som lever 
utomlands själva kallar sig för utlandssvenskar. Genom mina informanters svar har 
jag även upptäckt att flera svenskfödda som valt att flytta utomlands och inte 
planerar att flytta tillbaka till Sverige, inte kallar sig för utlandssvenskar. De ser sig 
istället som ”invånare” i det ”nya” landet och är mer att beteckna som emigranter i 
den klassiska meningen. Jag har dock valt att, i detta arbete, även kalla dem för 
utlandssvenskar eftersom det är min samlade definition av de svenskar som lever 
utomlands. 
 
En annan benämning för samma sak är expat som kommer från det engelska ordet 
expatriate, vilket betyder utvandrad. Jag gjorde en förfrågan bland några av mina 
informanter, om hur deras definition av expat ser ut. Vissa anser att expat är en 
person som t.ex. har en anställning på ett företag i Sverige och som får möjlighet att 
arbeta på företagets utlandskontor under en period, alternativt någon som har en 
partner som han/hon följer med på dess utlandstjänst. Många gånger umgås expats 
endast med andra i liknande situation och försöker inte integrera sig vare sig med 
lokalbefolkningen eller i det nya samhället. En annan definition av begreppet är; en 
person som, av fri vilja, bosatt sig i ett annat land, men som har möjlighet att 
återvända till hemlandet när han/hon vill. 
 

Återvändare 
Jag använder mig av begreppet återvändare och syftar, i detta arbete, på svenskar 
som bott utomlands under en längre sammanhängande period och som sedan, av 
någon anledning, valt att flytta tillbaka till landet de kommer ifrån, i detta fall 
Sverige. Kan det vara så att den som inte har bott i Sverige under några år och som 
kommer tillbaka känner någon slags invandrar- eller utanförskap? Eller sker 
återacklimatiseringen utan några större problem? Söker sig återvändaren till andra 
svenskar som tidigare bott utomlands, t.ex. för att få kontakt med likasinnade? 
 

Svenskföreningar 
Två populära ”svenskföreningar” är SWEA och Svenska mammor. Dessa föreningar 
är till för svenska kvinnor som lever utomlands. SWEA (Swedish Women’s 
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Educational Association International) är en ideell förening med 76 lokalföreningar 
i 34 länder, bland annat i Sverige där återvändande kvinnor kan finna gemenskap. 
De svenska kvinnorna träffas för att bland annat fira olika svenska traditioner, 
såsom t.ex. Valborgsmässoafton, Lucia, Våffeldagen och Sveriges nationaldag. 
 
Svenska mammor är en annan förening, som i dagsläget finns i 36 länder. De har, på 
ett antal platser, startat mammagrupper, dit svenska mammor kan komma med sina 
barn för att träffa andra med liknande erfarenheter, som befinner sig i en likartad 
situation. Föreningen har även ett forum på sin Internethemsida där medlemmarna 
kan ställa frågor och även dela med sig av sina kunskaper. 
 
Jag har konstaterat att dessa två föreningar samt andra ”svenska mötesplatser” 
(såsom t.ex. Svenska kyrkan i utlandet6) är mycket viktiga för svenskarna som lever 
utomlands. Visserligen kommer många av mina informanter ifrån just dessa två 
namngivna föreningar, men jag har även sett, bland mina övriga informanter, att 
det finns ett stort behov av denna typ av kontaktnät. 
 
 

Teori och begrepp 
Uppsatsen fokuserar på utlandssvenskens situation och dess eventuella behov av att 
kunna identifiera sig med andra personer av samma etniska ursprung, dvs. andra 
svenskar som lever utomlands. Det anges också ett intresse för den etniska 
svenskhetens betydelse. Det kan kännas bra, för den nationalistiska känslan, att 
fortsätta fira svenska helgdagar och försöka återskapa svenska maträtter. För en 
svensk som bosätter sig i ett annat land kan det även kännas självklart att jämföra 
”det svenska sättet” i olika situationer, med det nya landets handlingssätt. Att skilja 
sig från majoritetsbefolkningen, t.ex. utseendemässigt, kulturellt eller religiöst, kan 
väcka tankar kring ”vi” och ”de Andra”, vilket innebär att man identifierar sig med 
den egna gruppen och jämför sig med människorna runt omkring. 
 

Etnicitet 
Begreppet etnicitet och människors rättigheter att vara annorlunda har flera 
innebörder och jag ska här, försöka ge en mycket kort beskrivning av vad etnicitet 

                                            
6 Svenska kyrkan i utlandet kallas även SKUT 
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kan innebära i samband med den typ av erfarenheter som utlandssvenskar kan 
tänkas ha. Etnicitet är ett begrepp som blir allt vanligare och ofta nämns i media. 
Många gånger får det en negativ klang och relateras till både främlingsfientlighet, 
rasism, etnisk rensning, diskriminering samt förtryck. Det finns givetvis även en 
betydligt positivare sida av etnicitetsbegreppet, vilket till exempel kan vara att det 
benämns i samband med kulturell tillhörighet. 
 
Nationalencyklopedins definition av ordet etnicitet innebär; att identifiera sig med, 
samt känslan av tillhörighet till en etnisk grupp medan begreppet, inom 
socialantropologin, står för ”aspekter på relationer mellan grupper som betraktar sig själva 
och betraktas av andra – som kulturellt särpräglade.”7 Det grundläggande gällande 
etnicitet är dock tillämpningen av systematiska skillnader mellan ”vi” och ”de 
Andra”. Det handlar även om identiteter och grupper som utvecklas i ömsesidig 
kontakt till, och kontrast gentemot varandra.8 Etnicitetens uppkomst mellan 
grupper beskrivs, av Thomas Hylland Eriksen, enligt följande: 
 

För att etnicitet skall uppstå måste grupperna ha ett minimum av kontakt med 
varandra, och de måste hysa föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt 
annorlunda än den egna. Om dessa villkor inte är uppfyllda, finns ingen etnicitet, 
eftersom etnicitet till sin natur är en aspekt av en relation.9 

 
Utifrån detta framstår etnicitet som en typ av sociala relationer mellan aktörer som 
ser sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de 
har en minimal, men regelbunden ”kommunikation”. Några exempel på etniska 
grupper är; ”urbana etniska minoriteter” (t.ex. icke-europeiska invandrare i europeiska 
städer), ”ursprungsbefolkningar” (t.ex. samerna i den norra delen av Skandinavien), 
”protonationer” (t.ex. kurder och sikher, vars politiska ledare hävdar att de har rätt till 
egna nationsstater) samt etniska grupper i ”pluralistiska samhällen” (t.ex. Kenya och 
Jamaica, vilka skapats under kolonialismen). Det är inte ovanligt att etniska grupper 
håller sig med myter om sitt gemensamma ursprung. Grupperna har även ofta idéer 
som endast tillåter giftermål inom den egna gruppen eller klanen. Etnicitet täcker 
således in både aspekter av vinst och förlust i interaktion samt meningsaspekter i 
skapandet av en identitet.10 

                                            
7 Hylland Eriksen, T. 2000 s. 13 
8 Ibid. s. 20ff 
9 Ibid. s. 21f 
10 Ibid. s. 22ff 
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Svenskhet 
Etnicitet kan ses i en uppdelning av ”vi” och ”de Andra”, vilket är baserat på 
upplevda skillnader. Om det inte fanns något ”vi” och ”de Andra” skulle det heller 
inte finnas något behov av att identifiera sig med ”den egna gruppen”. Det skulle 
säkerligen inte heller kännas så viktigt att t.ex. bevara traditioner, matkultur och att 
”skylta” med specifika symboler – åtminstone skulle traditionsbevarandet vara 
oreflekterat. Svenskhet är ett exempel på etnicitet som också uppkommer i 
relationen till andra. Vi är svenskar först när vi fokuserar skillnader mot kategorier 
som vi upplever som tillhörande andra ”folk”, nationer eller etniska grupper. 
 
Vad kan man lägga in i begreppet svenskhet? Karl-Olov Arnstberg pekar på de 
många svårigheter som studiet av svenskhet för med sig. Det kan till exempel vara 
svårt att välja infallsvinkel och det är lätt att bli hemmablind. Ofta kommer ”det 
egna” att ges andra kvalitativa förtecken än ”de Andras” eftersom det är invant och 
något vi lever i och är en del av.11 Det skulle vara enkelt om det gick att avgränsa 
svenskhet till ”sådant som alla svenskar alltid har gjort och som andra folk inte 
gör”. Detta är dock uppenbarligen inte möjligt eftersom alla svenskar varken gör 
eller tycker lika, slutsatsen av detta är att det inte finns någon objektiv lösning på 
vad svenskhet är.12 
 
Arnstbergs studie bland Finlandssvenskar i ”Forssa” visar dock att i detta 
sammanhang – som bär på en motsättning mellan Finlandssvenskar och 
Finlandsfinnar – blir språket en given samhörighetsgrund.13 I en studie av svenskar 
som på grund av sina arbeten var bosatta i Filippinerna lyfter intervjupersonerna 
fram den svenska allemansrätten som ett typiskt svenskt kulturdrag, men också 
julen och julmaten var viktig. Exempelvis berättade informanterna att de vill äta 
den typ av julmat som är tradition i Sverige (t.ex. skinka, sill, Janssons frestelse, 
dopp i grytan osv.) Dessa maträtter kan dock vara svåra att återskapa (beroende på 
att det många gånger är svårt att finna rätt ingredienser) i vissa fall skickar släktingar 
diverse produkter och många utlandssvenskar nämner att de hittar en hel del 
svenska matvaror på IKEA-varuhusen, som finns på många platser i världen. Men i 
många fall blir utlandssvenskarna tvungna att ersätta med andra liknande maträtter. 
Även Kati Laine-Sveiby berättar om ett 40-tal utlandssvenskar i Aten som firade 
nyår tillsammans. I värdparets vardagsrum stod en klädd ”julgran” (i detta fall något 

                                            
11 Arnstberg, K-O. 1989 s. 15f 
12 Ibid. s. 191f 
13 Ibid. s. 247ff 
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som liknade en tall) och värdparet sa att utan gran blir det ingen riktig jul.14 Lucia 
var en annan viktig tilldragelse, som firades med glögg och lussekatter. Andra 
svenska symboler som t.ex. Manillasvenskarna bejakade var dalahästar och den 
svenska flaggan i form av t.ex. en vimpel på bilen.  
 
Det finns två typer av symboler; ”rituella” samt ”funktionella”. De rituella 
symbolerna är dock inte lika viktiga som de funktionella, där mat, sprit och annat 
som kan användas och är behövligt ingår. Den svenska flaggan är en nationell 
symbol medan den svenska maten symboliserar vardagsvanorna och hemlandet 
Sverige. Tilläggas bör, att även invandrare i Sverige många gånger kan ha ”svenska” 
emblem och flaggor när de är i sina hemländer. Det har även framkommit att 
utlandssvenskar tycker det är viktigt att få rösta i det svenska valet.15 Som 
avslutning på detta avsnitt citerar jag Gunnar Hellström, tidigare redaktör för 
Invandrartidningen: 
 

När man umgås mycket med människor från andra länder, märker man på ett 
egendomligt vis att svenskheten inte bara hör hemma i svensken utan minst lika 
mycket i betraktarens öga: i den andres kultur så att säga. Den blir därmed 
naturligtvis ingen optisk villa eller ens mindre verklig, bara ett högst relativt 
fenomen.16 

 

Identitet 
Det ”svenska” finns både på det individuella planet, i den egna gruppen samt i 
betraktarens ögon. Tillsammans med människor från andra länder känner svensken 
många gånger tillhörighet till den ”svenska gruppen”, vilket är baserat på tankar 
kring ”vi” och ”de Andra”. Det är i speglingen av ”de Andra” en person ser sig 
själv samt sin egen grupp. I mötet med ”de Andra” eller det annorlunda finner 
individen behov av att kunna identifiera sig med likasinnade. 
 
Grupper eller enskilda personer som ser annorlunda ut än normaliteten hos 
majoritetsfolket kan ha svårigheter att smälta in och bli accepterade av majoriteten. 
Det kan samtidigt vara mycket svårt för en enskild individ att överge sin etniska 
identitet även om han/hon gärna vill. Liknande kan även gälla minoritetsgrupper 

                                            
14 Laine-Sveiby, K. 1987 s. 21 
15 Arnstberg, K-O. 1989 s. 295ff 
16 Hellström, G. 1996 s. 63 
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som t.ex. har svårt att tala det dominerande språket. I båda fallen antar den etniska 
identiteten en pålagd karaktär eller status som tillskrivs personen.  
 
Många studier visar att migranter ofta försöker bevara sina släktband och 
grannkontakter i den nya miljön. Detta leder många gånger till att både etniska 
kvarter och etniska politiska grupper uppstår. Enligt Orvar Löfgren växer ”bilder 
samt motbilder fram i en kamp där man vill värna om självkänslan och den egna identiteten. För 
att göra den egna gruppen tydlig tar man avstånd från andra.”17 Människor tenderar att 
behålla sin etniska identitet trots att de flyttat till en ny omgivning. En studie av 
etnisk identitet i USA på 1960-talet visar bland annat att amerikanerna ofta 
använder sina etniska nätverk när de söker arbete eller äktenskapspartner. Ett annat 
exempel, från studien, är att många väljer att bo i stadsdelar som domineras av 
människor med samma ursprung som de själva. De fortsätter även att se sig själva 
som t.ex. kineser, italienare och polacker (vid sidan av att de är amerikaner) 
fortfarande flera generationer efter att deras förfäder emigrerat.18 Detta belyser den 
sociala identiteten där människors självbilder kan härledas från grupptillhörigheten. 
 
När en person kommer till en ny eller nygammal miljö kan det få honom/henne att 
fundera över sin egen identitet. Människor runt omkring kanske beter sig på ett 
annorlunda sätt mot vad personen är van vid, vilket kan starta en tankeprocess 
kring den egna personen. Enligt Anthony Giddens är identitet: 
 

Särskiljande drag eller egenskaper för en person eller grupp. Både individuell identitet 
och gruppidentitet följs av sociala ”markörer” – för individens del är det oftast 
namnet som är en viktig del av individualiteten. Att vara ”svensk” är till exempel ett 
namn eller en benämning som är viktig för gruppidentiteten.19 

 
Ett annat perspektiv och exempel på identitet beskrivs av Stefan Jonsson i boken 
De andra: 
 

Och här står vi inför det multikulturella samhällets ödesfråga. I sista hand aktualiserar 
alla kulturmöten, språktvister och värdekonflikter frågan om identiteten. Är den 
föränderlig, mångfaldig och situationsbunden? Eller är den stabil, enhetlig och 

                                            
17 Gaunt, D. & Löfgren, O. 1984 s. 35 
18 Exemplen från den amerikanska studien är hämtade från Hylland Eriksen, T. 2000 s. 14ff 
19 Giddens, A. 2000 s. 635 
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bestämd av ett inre väsen? Växer den ur fosterlandet, rasen eller folket? Eller 
konstrueras den först vid möten med andra?20 

 
Social identitet är den del av en människas självbild eller personlighet som kan 
härledas från grupptillhörighet, vilket innebär identifieringar och kategoriseringar 
”under ständigt framförhandlande i mötet med andra människor”.21 Sättet att iscensätta sig 
själv på, som en person, samt de tillvägagångssätt och kompetenser man utvecklar i 
interaktion med sin omgivning ger en förklaring till varför etnologer hellre 
använder termen ”kulturell identitet” istället för ”social identitet”. Detta beroende 
av att etnologernas intresse kretsar kring de kulturella former som olika identiteter 
uttrycks genom.22 Den sociala identiteten syftar på de egenskaper en person har 
gemensamt med andra i gruppen. Individen speglar sig härmed i de andra 
gruppmedlemmarna och skaffar sig samtidigt en personlig identitet. 
 
Ett välkänt namn inom identitetsforskning är Ervin Goffman som bland annat 
pekar på att människan spelar olika roller, både i kontakt med andra personer samt 
i olika situationer han/hon ställs inför. Enligt Goffman kan man jämföra livet med 
en teater där aktörerna spelar upp olika rollfigurer. En människa som ställs inför 
andra, medvetet eller omedvetet, projicerar en definition av situationen där 
hans/hennes jag-uppfattning ingår som en viktig del. Den roll en person gestaltar 
samt individens jag, kan betraktas som relativt identiska. Kombinationen av det 
egna jaget och rollgestalten uppfattas många gånger som något som finns inom en 
människa även om det uppenbarligen är en social fråga. 23 
 
Ett perspektiv på identitet som i högre grad än Goffman betonar det essentiella i 
identitetsbegreppet representeras bland annat av Anders Lange och Charles Westin. 
Enligt Lange och Westin är identitetsbegreppet nära besläktat med det psykologiska 
begreppet ”self”, vilket i sin tur är relaterat till psykoanalysens ”ego” eller ”jaget”.24 
Inom psykologin definieras identitetsbegreppet ofta som en individs känsla av 
samhörighet med någon annan person eller med en grupp. Man kan identifiera sig 
med andra och anamma deras värderingar och eventuella uttryckssätt och göra dem 
till sina egna. Identitet motsvarar en individs känsla av kontinuitet i sin jag-
upplevelse, trots att han/hon hela tiden utvecklas och genomgår förändringar och 

                                            
20 Jonsson, S. 1998 s. 224 
21 Alsmark, G. (red.). 2003 s. 11 
22 Ibid. s. 10ff 
23 Goffman, E. 2002 
24 Lange, A. & Westin, C. 1981 s. 191 
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dessutom är medveten om dessa skeenden. En människa kan dock känna både 
enhet, likhet och olikhet på samma gång. Likheten kan finnas i känslan av 
kontinuitet, olikheten kan upplevas genom förändringar.25 
 
Två identitetsaspekter är; identiteten som ett tillstånd av total likhet, både i 
kvaliteter samt egenskaper och identiteten i betydelsen av att vara någon särskild 
person eller densamma som någon beskriven person. Själva identiteten omfattar 
människans upplevelse av sig själv, en sorts reflektion. Identitetsbegreppet är dock 
motsägelsefullt eftersom det omfattar likhet samtidigt som det finns olikheter. 26 
 

Om likheten antas motsvara känslan av kontinuitet i den egna existensen, så kan 
olikheten antas motsvara upplevelsen av förändring och utveckling.27 

 
En persons självuppfattning och känsla av identitet fyller ett slags 
anpassningsfunktion i tillvaron. Självdefinitionen är nödvändig för att man ska 
förstå sig själv och sitt förhållande till omvärlden. En människa ändras dock och 
samtidigt så ändrar han/hon sig själv, som exempel kan nämnas förändringen vid 
en invandrares förändrade levnadsförhållanden. Att flytta till en annan levnadsmiljö 
kan innebära att känslan av kontinuitet i den egna tillvaron går förlorad. Den del av 
identiteten som, under barndomen, byggts upp kring relationer till föräldrar och 
vänner, kan efter utvandringen kännas avlägsen. Däremot kan andra 
identitetsgrunder (t.ex. att höra till en nationell grupp), före utvandringen, komma 
att bli mycket viktiga. Anpassningen till de nya levnadsomständigheterna innebär att 
individen måste återupprätta en identitet som fungerar i den nya miljön. Det är 
även viktigt att inte uppleva att de gamla jag-föreställningarna ses som främmande. 
Det är dock inte ovanligt att rollen som utlänning innebär att personen i sällskap 
med infödda, inte behandlas som om han/hon vore en människa (t.ex. genom att 
man pratar om personen i hans/hennes närvaro), vilket kan inverka på individens 
självuppfattning. Om personen ser sig själv med de inföddas ögon och i första 
hand identifierar sig som utlänning förnekar han/hon några viktiga aspekter i sin 
tidigare jag-föreställning. För att kunna anpassa sig krävs det att individen skiljer på 
andra människors definition av honom/henne och den egna uppfattningen. En 
viktig aspekt är handling; utan handlingsmöjligheter blir individen passiv och ser 
ner på sig själv, vilket leder till att självuppfattningen blir lidande.28 
                                            
25 Westin, C. 1981 s. 23ff 
26 Ibid. s. 23 
27 Ibid. s. 24 
28 Ibid. s. 25ff 
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Vi jämför således vår egen identitet mot det som är ”annorlunda”. En person kan 
samtidigt uppleva ”likhet” genom att identifiera sig med andra människor. Att 
uppleva att man är ”olik” eller unik jämfört med andra människor är, åtminstone 
för ett barns identitetsutveckling, lika betydelsefullt som att identifiera sig som lika. 
Detta med tanke på aspekten gällande individualitet och självständighet.29 
 

Identitet och kultur 
Identitet blandas, i verkliga livet, samman med kultur eftersom människor många 
gånger använder sig av kultur för att presentera sin identitet. En kultur är något 
individen lär sig genom barnuppfostran (samtidigt som den personliga identiteten 
grundas) och genom att dagligen umgås med andra från samma kultur. Man får 
redan från början lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Gillis Herlitz anser att 
”kulturen presenterar sanningar som man knappast i alla dess delar är beredd att avvisa eller ens 
ifrågasätta.”30 Dessa sanningar utgör dock en viktig del av en människas identitet. Ju 
mera en person lär sig om både sitt eget och andras sätt att vara och leva, kultur, 
hur omgivningen formar en människa mm. kan det leda till att det blir lättare att 
möta en annan kultur och dess medlemmar vilket även kan göra det lättare när man 
flyttar till ett annat land för att bosätta sig där. 31 
 
Med detta avses dock inte att kultur är ”en mystisk kraft i våra liv eller i historien.”32 
Istället skapas kultur och förs vidare av människor, i vardagslivet. Vi bär inte på 
traditioner utan vi ”bygger” vår kultur, bland annat genom nya erfarenheter och 
förändringar samt presenterar den i mötet med andra. 33 
 
Som nykomling i ett land är det inte alltid lätt att passa in i mönstret och ”den egna 
kulturen” (som inkluderar traditioner, myter och värderingar) blir särskilt viktig. 
Den fungerar som ett slags markör gentemot det ”nya” samhället samt för att man 
inte vill glömma sitt ursprung. Detta kan förklara varför svenskar som lever 
utomlands ofta verkar vara mer nationalistiska än när de är i Sverige. 34 
 
Symboler, språket och maten har många gånger en framstående betydelse för 
kulturell och etnisk identitet, både individuellt och i framkallande av 
                                            
29 Westin, C. 1981 s. 24f 
30 Herlitz, G. 2003 s. 30 
31 Ibid. 
32 Gaunt, D. & Löfgren, O. 1984 s. 9 
33 Ibid.  
34 Herlitz, G. 2003 s. 29 
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grupptillhörighet. Det finns många typer av symboler, det kan röra sig om en flagga 
lika väl som om kläder eller ord. 
 
Språket och kulturen är ofta starka ”vapen” för kulturell sammanhållning liksom 
olika maträtter, kryddor och ingredienser. Den som flyttar till ett annat land kan ha 
svårt att få tag i det som tidigare varit ”vardagsingredienser” och många gånger kan 
det, för ”hemkänslans” skull, vara viktigt att få äta den mat man varit van vid under 
sin uppväxt. Det kan också kännas viktigt att få visa sin ”matkultur” för invånarna i 
det nya landet samtidigt som det, för återvändare, kan kännas viktigt att visa den 
matkultur som var vanlig i det eller de land/länder de levt i innan de återvände till 
Sverige. Jag avslutar detta stycke med att citera Beatriz Borda (nu Lindqvist) som 
intervjuat latinamerikanska flyktingar, i Sverige: 
 

Maträtter av svåråtkomliga ingredienser och som är arbets- och tidskrävande 
förekommer bara när svenskar är inbjudna. Då vill man i någon mån besvara 
svenskarnas förväntningar på latinamerikansk kultur med dess exotism. Man vill 
också gärna själv visa att man har en egen kultur och att den avviker från den 
svenska.35 

 
 

Metod 
Den hermeneutiska processen går ut på att tolka och förstå texter. Genom att 
”tränga in” i texten försöker man få fram vad textförfattaren menat. Den 
hermeneutiska metoden har dock begränsningar i användningsområdet, dvs. den 
bygger på en persons egen subjektiva tolkning samt förförståelse och värderingar av 
de subjektiva tolkningarna. Olika personer når dessutom olika resultat eftersom 
man har olika förförståelser och åsikter. 
 

Ett hermeneutiskt perspektiv 
I uppsatsen studeras ett antal intervjuutsagor av utlandssvenskar och återvändare 
såsom de framställs i e-postade utsagor. Intervjumaterialet är därför att betraktas 
som en text varvid jag har använt mig av ett hermeneutiskt perspektiv vid analysen 
av mina informanters svar, inspirerad till detta av Charles Westins 

                                            
35 Borda, B. 1987 s. 48 
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doktorsavhandling Existens och identitet.36 I avhandlingen granskade Westin brev som 
kommit till Invandrartidningen och utgår ifrån dem i sin undersökning av 
invandrarskapets innebörd. 
 
Hermeneutik innebär tolkning och förståelse. Vid en hermeneutisk textanalys 
försöker man få fram textens mening utifrån textförfattarens perspektiv. Detta vill 
man åstadkomma genom att tränga in i texten som betraktas som en egen värld och 
den som använder sig av hermeneutik vill ”uppleva denna värld snarare än att ”känna” 
den genom intellektuella operationer.”37 Jag vill understryka detta med en berömd och 
ofta citerad passage där den franske kritikern Georges Poulet beskriver en 
hermeneutisk kritikers mål: 
 

Jag tror som alla andra att målet för kritiken är att komma fram till ingående kunskap 
om den kritiska verkligheten. Det tycks mig dock som om detta bara är möjligt i den 
mån som det kritiska tänkandet blir det tänkande som kritiseras, vilket det bara kan 
bli genom att åter känna, åter tänka och åter föreställa sig detta tänkande inifrån. 
Inget kan vara mindre objektivt än en sådan sinnets rörelse. Tvärtemot vad man kan 
vänta sig måste kritiken avstå från att se någon sorts objekt (det må vara författaren 
som en Annan eller hans verk som ett Ting); vad vi måste komma fram till är 
nämligen ett subjekt, det vill säga en andlig aktivitet som man inte kan begripa annat 
än genom att placera sig själv i dess ställe och få den att på nytt spela upp sin roll 
inom oss.38 

 
Vad man gör vid en hermeneutisk analys är att på alla tänkbara sätt tränga in i, och 
försöka uppleva vad texten egentligen betyder. Syftet med den hermeneutiska 
tolkningen är att vinna en både giltig och gemensam förståelse av textens mening.39 
Existentiell hermeneutik försöker förstå vad den enskilde informanten säger i sin 
text. Detta sker med hjälp av förförståelser, tankar, erfarenheter och värderingar. 
 

Existentiell hermeneutik 
Existentiell hermeneutik (som är ett perspektiv inom hermeneutiken) söker ”tränga 
in i och förstå människans värld genom en djupgående analys av den mänskliga existensens 

                                            
36 Charles Westin skrev sin doktorsavhandling ”Existens och identitet” 1973 vilken sedan är utgiven 
av bokförlaget Korpen. 
37 Berger, A. A. 2003 s. 31 
38 Citerad i Berger, A. A. 2003 s. 31 
39 Kvale, S. 1999 s. 49 
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grundbetingelser.”40 Existentiell hermeneutik är kopplat till förförståelser, vilket 
handlar om att man genom sina tankar, känslor och erfarenheter försöker tolka och 
verkligen förstå vad människor menar. Varje tolkning består även av förväntningar 
och förutfattade meningar. För att kunna förstå innebörden i en enskild text – i 
detta fall ett e-mail - måste man förstå innebörden i den enskilda delutsagan, vilken 
i sin tur får sin mening av textsammanhanget där den ingår. Delutsagan ger 
samtidigt mening åt texten som helhet. 
 
Den mening en människa vill ge sitt liv och de värden han/hon strävar efter att 
förverkliga är det väsentliga beträffande en persons identitet. Om en utsaga 
innehåller någon av följande formuleringar; ”jag är”, ”jag gör” eller ”jag har” eller 
om den beskriver en handling eller ett förhållningssätt så är det skäl till att anta att 
utsagan beskriver en identitetsuppfattning. Språket har två strukturer; en 
djupstruktur som innehåller tankar, idéer och meningar samt en ytstruktur som 
innebär det talade ordet och den skrivna texten. Innehållet i språkets ytstruktur 
bestäms av den bakomliggande djupstrukturen. Texten (ytstrukturen) är beroende 
av det sammanhang i vilken den ingår. En utsaga om den egna identiteten, kan ha 
en annan ”språklig dräkt”, pga. kontext och grammatik, än den ”språkliga dräkt” 
som faller in under ovanstående kriterier (”jag är” osv.).41  
 
Jag har analyserat mina informanters utsagor med hjälp av den hermeneutiska 
metoden där jag försökt tränga in i texten och förstå vad den enskilde informanten 
menat. Jag har med mina förförståelser och åsikter tolkat de svar jag fått. 
Exempelvis så har jag försökt sätta mig in i vilken självuppfattning en enskild 
informant har och hur han eller hon ser på sitt liv. 
 

Den kvalitativa studien 
Inom samhällsvetenskapen används ofta kvalitativa studier, vilka utförs för att man 
vill försöka få ett djup, istället för en bredd (som vid kvantitativa studier), i sitt 
material. Många gånger används ett mindre antal informanter/intervjupersoner 
(jämfört mot en kvantitativ studie där man oftast vill få en så stor mängd svar som 
möjligt) som man gör djupgående intervjuer med. Exempelvis kan en fördel med 
en kvalitativ samtalsbaserad intervju, jämfört med en kvantitativ 
enkätundersökning, vara att informanterna inte har, redan i förväg, föreslagna 

                                            
40 Ödman, P-J. 1994 s. 31 
41 Westin, C. 1981 s. 41ff 
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svarsalternativ utan man använder sig av mer löst formulerade frågor och har 
möjlighet att ställa följdfrågor om man skulle vilja. En annan fördel är att man kan 
få svar på bakomliggande orsaker samt få en helhetsbild av det man undersöker. Jag 
har, i denna studie, använt mig av en kvalitativ metod där jag samlat in svar via ett 
slags enkät som sedan analyserats. Jag vet vem som svarat vad och jag har haft 
möjligheten att återkomma med följdfrågor kring det informanterna svarat.  
 
Jag använde mig av Internet och skickade ut en förfrågan om villighet att, via e-
post, svara på mina frågor. Anledningen till mitt val att använda Internet, var att jag 
ansåg att jag lättare skulle kunna få kontakt med informanter i olika delar av världen 
eftersom det är stor tidsskillnad mellan Sverige och länder/kontinenter såsom t.ex. 
Australien. Samtidigt fick informanterna möjlighet att svara på mina frågor när de 
själva hade tid. De svar jag fått på mina enkätfrågor är ett slags berättande om hur 
det är att leva utomlands respektive återvandra till sitt gamla hemland, vilka återger 
erfarenheter eller framställningar av dessa inom frågeformulärets ram. Jag har 
således behandlat detta som en kvalitativ text snarare än något som jag räknat 
statistiskt på.  
 

Informanterna 
Min första kontakt togs via en e-postlista för utlandssvenskar. Samma dag som jag 
skickade ut min förfrågan fick jag flera svar från personer som gärna ville delta i 
min studie. Jag fick även förslag på andra e-mailadresser; både till föreningar, e-
postlistor samt till privatpersoner, där jag kunde finna svenskar som bor, samt har 
bott utomlands. I början var jag orolig att jag inte skulle få kontakt med några 
informanter, men när jag redan dagen efter att jag skickat ut en 
”deltagandeförfrågan” till adresserna jag fått tips om, fick 19 svar kändes det bra. 
När jag fått ihop ett antal intresserade skickade jag först ut ett e-mail där jag 
beskrev mina etiska skyldigheter gentemot dem som svarade på mina frågor. Jag 
skickade ut ett gruppe-mail, till samtliga, men adresserade e-mailet till mig själv och 
skrev in informanternas adresser under ”dolda kopior”. Detta gjorde jag för att 
informanterna inte skulle se vilka andra som deltar i studien, med syftet att de inte 
ska kunna lista ut vem jag citerar, ifall de känner igen varandra. I mitt nästa e-mail, 
som jag skickade på samma sätt som mitt första, skickade jag frågorna42 med en 
önskan om att få återkomma med följdfrågor om det skulle behövas. 
Informanterna skulle sedan skicka den ifyllda enkäten tillbaka till mig via e-post. 

                                            
42 Enkäterna finns som bilaga sist i detta arbete. 
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De som angivit att de ville svara på mina frågor fick ett sista svarsdatum och när 
tiden gått ut skickade jag en påminnelse till de personer som inte svarat. Totalt 
skickade jag ut mina frågor till 69 utlandssvenskar, i 24 olika länder i Afrika, Asien, 
Australien, Europa, Nord- och Sydamerika samt till 19 återvändare. Svar fick jag 
från 51 utlandssvenskar (i 22 olika länder) och 18 återvändare. Mina informanter 
består av 63 kvinnor och 6 män, i ålder mellan 23 och 67 år varav 33 stycken lever 
tillsammans med en ”utländsk” partner. Fem av de övriga informanterna har, enligt 
egen berättelse, tidigare varit gifta med en person född i ett annat land än Sverige. 
Angående urvalet av informanter så har jag medvetet avstått från utlandssvenskar 
som lever i Skandinavien. Jag har även valt bort minderåriga och endast riktat in 
mig på myndiga personer. Dessa två ”bortval” har jag medvetet gjort för att jag, på 
något sätt, skulle begränsa mig. Jag har annars inte gjort några begränsningar i mitt 
urval. Dock har jag tyvärr varit tvungen att tacka nej till ett flertal utlandssvenskar 
som erbjudit sig att svara på mina frågor. Detta har jag gjort pga. att mitt empiriska 
material troligen blivit alltför stort om jag hade tagit med alla.  
 
Anledningen till att jag har färre återvändare i studien är att jag vill ägna den större 
delen av uppsatsen åt utlandssvenskarna. Det har dessutom varit svårare att hitta 
personer som återvänt till Sverige och som varit villiga att svara på mina 
enkätfrågor. Om jag valt att ha lika många informanter (utlandssvenskar och 
återvändare) hade jag även varit tvungen att lägga lika stort fokus på de bägge 
grupperna och jag kände att mitt arbete, i så fall, skulle kunna bli för stort. Jag 
kunde då inte heller begränsa mig till bara några få avsnitt om återvändare. 
 

Anonyma personer 
I min studie har jag använt mig av ett socialpsykologiskt identitetsperspektiv när jag 
tolkat mina informanters svar. När jag har citerat har jag, vid vissa tillfällen, använt 
mig av språkkorrektion. Detta har jag gjort av läsbarhetssynpunkt då vissa stav- 
eller slarvfel kan ha förekommit i originaltexten. I några av citaten har jag dessutom 
använt […]; dels när jag plockat bort en bit av texten, dels när jag plockat bort 
något ord eller namn, för att inte avslöja vilket land eller språk personen talar om. 
Detta för att informanterna ska få vara anonyma. När det gäller USA har jag dock 
inte plockat bort landets namn eftersom en stor del av mina informanter bor eller 
har bott i USA samt att väldigt många utlandssvenskar (varav en övervägande del 
inte deltar i min studie) bor där. Dessutom är USA så stort att jag anser att risken 
att personens identitet ”avslöjas” är mycket liten. Detsamma gäller, vid vissa 
tillfällen, Australien. Det är en stor kontinent och jag tror risken är liten att någon 
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av mina informanter som lever där blir igenkänd. En av anledningarna till att jag 
inte vill nämna övriga länder är att jag har lovat alla mina informanter en kopia av 
detta arbete. Några av informanterna finns med i samma forum/förening vilket gör 
att de annars lätt kan lista ut vem jag citerar, vilket jag vill undvika. 
 

Metodproblem och avgränsningar 
Eftersom jag sökt efter de flesta av mina informanter genom olika forum för 
svenskar som lever utomlands har jag enbart stött på människor som söker kontakt 
med andra svenskar samt återvändare som fortfarande har kontakt med andra som 
är eller har varit bosatta utomlands. I och med detta går det ej att generalisera och 
fastslå att de flesta utlandssvenskar vill ha kontakt med andra svenskar som är 
bosatta utomlands eller ej. Jag är även medveten om att det kan finnas flera 
svagheter och brister i min metod, dessutom har jag inte kunnat ha en dialog på 
samma sätt som i ett ”fysiskt samtal”. Genom mina frågor kan jag även ha påverkat 
vissa av informanterna till en större hemlängtan. 
 
Jag skickade ut en enkät med öppna svarsalternativ via e-post, vilket har lett till att 
jag har begränsat mitt urval av informanter eftersom alla utlandssvenskar och 
återvändare säkerligen inte har tillgång till en dator eller inte finns på något forum 
för ”likasinnade”. Denna metod (enkäter via e-post) är något jag aldrig tidigare 
använt mig av, vilket också kan att lett till vissa ”nybörjarproblem”. Eftersom jag 
bland annat har sökt informanter från föreningarna SWEA och Svenska Mammor är 
den större delen av mina informanter kvinnor. Jag kanske endast borde ha sökt 
informanter från forum där båda könen är representerade men jag ville ha stor 
spridning gällande åldrar och länder och tyckte att de två nämnda föreningarna var 
lämpliga. Dessutom har jag märkt att kvinnor även är överrepresenterade i de 
övriga forum jag kontaktat. 
 
Att mina informanter är av båda könen gör att deras svar ser lite olika ut. Detta 
beror troligtvis på att män och kvinnor, många gånger, ser på saker och uttrycker 
sig på olika sätt. Det har dock varit positivt att ha båda könen representerade i 
studien just för att jag då fått ta del av både manlig och kvinnlig syn på mina frågor. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Vid en studie som innefattar människor är de forskningsetiska principerna viktiga. 
Individskyddskravet, hämtat från Vetenskapsrådet, innehåller krav på information, 
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samtycke, konfidentialitet, samt nyttjande. Informationskravet innebär att forskaren 
underrättar informanterna om studiens syfte samt vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Forskaren skall samtidigt upplysa om att deltagandet är frivilligt och att 
informanterna har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet går ut på att 
forskaren skall få informanternas samtycke gällande deltagande i studien. De som 
deltar har själva rätt att bestämma på vilka villkor de ska medverka i forskningen. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall 
handhas samt rapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 
identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda 
personer, som samlats in för ett forskningsändamål, inte får användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.43  
 
I denna studie har jag varit noga med att försöka skydda informanternas identitet 
varvid jag har ändrat personuppgifter som jag trott kan avslöja en enskild individ. 
Jag har även varit noga med att informera om mina skyldigheter enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer såsom de beskrivs ovan. Jag vill avsluta 
detta stycke med att påpeka att jag, i de fall jag, i denna studie, ”namnger” en av 
mina informanter, är detta endast ett påhittat namn och har alltså ingenting att göra 
med den ”riktiga” personen i sammanhanget.  
 
 

E-post från utlandet 
Den här uppsatsens syfte är att försöka förstå hur identitet utvecklas och förändras 
när en individ hamnar i en ny livssituation. Detta gör jag genom att studera ett antal 
individers föreställningar och förväntningar kring att bo i ett nytt land och att börja 
om på nytt, samt återvändares upplevelser av att flytta tillbaka till Sverige. Jag har 
också sökt svar på frågan om utlandssvensken upplever någon typ av främlings- 
eller utanförskap eller tillhörighet i det nya landet samt hur det, i så fall, yttrar sig. 
En annan fråga har varit om utlandssvensken anser det vara viktigt (och i så fall 
varför) att ha kontakt med andra svenskar som bor i landet. I detta kapitel är vissa 
av mina enkätfrågor vägledande för de olika avsnitten. Jag lyfter t.ex. fram 
drömmen om det okända samt vikten av att ha kontakt med andra svenskar i 
utlandet. 
 
                                            
43 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Finns att ladda ner från Vetenskapsrådets 
Internethemsida: www.vr.se under rubriken ”Forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
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Många längtar bort ifrån vardagen i Sverige. ”Gräset känns grönare” någon annan 
stans, vilket kan leda till att man vill pröva lyckan i ett annat land. I de flesta fall är 
det äventyrslustan som styr valet att flytta. Att bosätta sig i ett land där man kanske 
ser annorlunda ut eller har svårt att förstå språket, kan leda till att självbilden 
ändras. När man kommer från ett land där man tillhört majoritetsbefolkningen blir 
man, i det nya landet, en del av minoriteten som ses som annorlunda. Detta blir 
många gånger en stor omställning i en människas liv och individen kan tvingas se 
på sitt liv och sin situation på ett nytt sätt. 
 

Längtan utomlands 
Att längta och drömma sig bort kan göra livet lättare. Samma saker kanske 
upprepar sig dag efter dag och många drömmer om att slippa ifrån det svenska 
vardagslivet. De vill uppleva äventyr och spänning och kan se en utlandsflytt som 
början på något nytt; nya spännande erfarenheter och upplevelser, en ny exotisk 
miljö med nya människor runtomkring. Att även tänka sig att det kommer att blir 
vardag i det nya landet kan säkerligen vara svårt för många. Istället är det, många 
gånger, drömmarna som styr våra val. Fler av mina informanter berättar att det var 
äventyret som lockade dem till att flytta utomlands: 
 

Jag kom hit för att jag ville bo i USA så orsaken är nog mest den att jag var så 
uttråkad när jag bodde i Sverige och ville ha spänning…. 

(40-årig kvinna, 7 år utomlands) 
 

Jag flyttade mest av en äventyrsgrej. Hade aldrig i min vildaste fantasi trott att jag 
skulle bli kvar. Det var en klasskompis som undrade om jag var intresserad utav att 
åka som au pair. Visst sa jag, varför inte. 3 månader senare var jag på väg. Efter allt 
pappersarbete – arbetstillstånd, läkarintyg etc. Det var svårt i början. Hade aldrig varit 
borta från min familj i mer än 3 veckor. Hade aldrig flugit förut. Så mycket var nytt. 
Plus åka så långt bort. 

(40-årig kvinna, 20 år utomlands) 
 

Var verkligen positiv till att flytta utomlands och beredd på nya erfarenheter och 
upplevelser. 

(30-årig kvinna, 3 år utomlands) 
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Dessa tre kvinnor är olika personligheter, de har dock gemensamt att de längtade 
bort från Sverige och ville uppleva äventyr vilket de förväntade sig att finna 
utomlands. En av de 40-åriga kvinnorna hade inte räknat med att bli kvar mer än 
en kortare period, hon träffade dock sin blivande man i landet, vilket fick henne att 
bestämma sig för att stanna kvar. Den 30-åriga kvinnan såg sin chans att uppleva 
äventyr genom ett arbete hon blev erbjuden utomlands. Hon accepterade snabbt 
jobberbjudandet, med en längtan efter nya upplevelser. 
 
Följande informant flyttade utomlands för att skaffa familj. Hon var endast 20 år 
gammal och ville se om förhållandet med pojkvännen skulle hålla: 
 

Jag flyttade hit för att skaffa familj med min dåvarande fästman, och sen vi gift oss 
och skaffat barn har vi byggt upp våra liv här och vi tänker stanna kvar här. Livet är 
så mycket lättare här än i Sverige tycker jag. Lite svårt att förklara vad som är lättare, 
allt bara känns så, kanske för att jag trivs så bra här med kulturen, vännerna och 
familjen?  

(30-årig kvinna, 10 år utomlands) 
 
Kvinnan anser att livet, i landet där hon bor, är lättare än livet i Sverige. Hon kan 
dock inte ge någon förklaring till sin åsikt. Jag tror att hennes känsla beror på att 
hon redan i 20-årsåldern flyttade från Sverige och att hon nu har både familj och 
vänner (ett socialt nätverk) kring sig. Om hon hade bott i Sverige under samma 
premisser hade livet, på dessa områden, säkerligen varit lika lätt. Att både ha familj 
och ett umgänge nära, är för de flesta en grundtrygghet. 
 
Att av egen fri vilja flytta till ett annat land kan kännas relativt tryggt eftersom man 
då har möjligheten att återvända. Skillnaden är stor mot dem som tvingas fly för 
sina liv. Följande citat belyser kvinnans känsla av att ha Sverige som ett skyddsnät; 
något hon kan falla tillbaka till om hon skulle behöva eller vilja: 
 

Flytta utomlands kändes ganska säkert för mig i och med att jag alltid kände att jag 
kunde flytta hem om jag ville… jag hade alltid det skyddsnätet och faktiskt tanken att 
jag flyttar hem ett tag… Visst kan jag fortfarande flytta hem om jag vill men nu är det 
annorlunda för nu känns inte Sverige som ”hem” längre. 

(35-årig kvinna, 15 år utomlands) 
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Längtan och äventyrslusten förde dem utomlands men hur gick det sen? Två av 
mina informanter berättar att utlandsflytten inte blev vad de hade tänkt sig. I båda 
fallen var de tvungna att fundera över sin situation och hur de ville leva: 
 

…jag var ju uppvuxen storstadstjej som gifte sig med en lantpojke. Jag hade helt 
andra förväntningar på hur vårt liv skulle vara än vad som hände. Jag hade ju tänkt 
mig börja plugga ganska snart efter jag kom hit, men i och med graviditet blev det 
inget av.  

(25-årig kvinna, 5 år utomlands) 
 
Den första kvinnan hoppade av sin gymnasieutbildning för att resa utomlands och 
gifta sig med en man hon aldrig träffat i verkliga livet, de hade endast ”träffats” via 
Internet. Den unga kvinnan hade räknat med att fortsätta studera när hon väl gift 
sig. Så blev dock inte fallet eftersom hon blev gravid och det bestämdes att hon 
skulle stanna hemma och ta hand om parets barn. Att människor ”träffas” via 
Internet blir allt vanligare. I och med att flera personer får tillgång till datorer 
”minskar avståndet” mellan länder och världsdelar, medan möjligheterna att skapa 
kontakt med någon från ett annat land ökar. Detta leder även, många gånger, till att 
någon av parterna flyttar till den andres hemland. 
 
I den andra kvinnans fall ledde utlandsflytten till en skilsmässa: 
 

Jag var i början ”bara” medföljande hustru. Vi åkte ut med klara och tydliga 
”rollfördelningar” – jag ville inte flytta och skulle alltså INTE tycka om landet och 
min situation. Han hade fått ”toppjobbet” och skulle älska varje sekund. Nu blev det 
precis tvärt om. Jag jobbade inte, hade mycket tid till att knyta nya och roliga 
kontakter både med andra svenska, men framförallt med [lokalbefolkningen]. Jag 
läste språk på dagtid och kom alltså relativt snabbt in i allt. Min man jobbade häcken 
av sej, fruktansvärt mycket övertid, och jobbet visade sej inte alls vara så utmanande 
som det sagts. Han var dödstrött på kvällar och helger och jag var full av energi. Det 
riktigt stora problemet var att vi liksom hängde kvar i det förutbestämda mönstret, 
dvs. jag vantrivas, han stormtrivas, när det faktiskt var precis tvärt om!!! Detta ledde 
till en skilsmässa eftersom vi växte ifrån varandra på nolltid så att säga.  

(35-årig kvinna, 15 år utomlands) 
 
I exemplet höll de båda makarna fast vid de föreställningar de hade när de först 
flyttade utomlands. Trots att det inte blev som de tänkt sig, vägrade de inse (eller 
acceptera) att deras personliga identiteter hade förändrats. Enligt Goffman spelar 
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en människa olika roller; både i kontakten med andra, men också i olika situationer 
han/hon ställs inför.44 I detta fall kan det vara möjligt att de båda makarna höll fast 
vid sina roller både inför sig själva men även inför varandra. För att klara av 
anpassningen till de nya omständigheterna, i detta fall utlandsflytten, måste 
individerna släppa på ”det gamla” och återupprätta en identitet som fungerar i den 
nya miljön.45 
 
De flesta av mina informanter var trötta på vardagslivet i Sverige och ville uppleva 
något nytt och spännande i en ny levnadsmiljö. Några har fått möjligheten, att via 
det företag de arbetar för (eller som medföljande hustru/man) bosätta sig i ett 
annat land. Andra har t.ex. skaffat ett au-pairjobb, en utbildningsplats eller flyttat 
utomlands pga. att de funnit kärleken där. Anledningarna till människors 
utlandsflytt är både många och olika, men gemensamt för de flesta är att 
äventyrslustan var drivkraften som fick dem att bryta upp från sitt svenska liv. 
 

Den svenska invandraren 
Ska jag/vi flytta ut från Sverige eller inte? Det är en fråga som säkerligen många av 
dagens utlandssvenskar ställt sig och det har säkert varit en stor avvägningsprocess 
för de flesta. Många av dem som flyttat har högst sannolikt både vänt och vridit på 
för- och nackdelarna med att lämna Sverige för ett annat land, medan det finns de 
som ”kastar sig ut” i det okända och lockande utan att tänka så mycket innan. Vem 
är då den här svensken/svenskan som packar sina väskor, vinkar adjö till sitt 
moderland och lämnar det invanda och kanske trygga bakom sig?  
 

Camilla mötte kärleken på Internet 
Först har vi Camilla; en relativt ung kvinna som lämnade Sverige för att flytta till en 
man hon endast träffat, i verkligheten, under två veckors tid. Dessutom flyttade 
hon med planer på att gifta sig med mannen. Mannen hade hon ”träffat” via 
Internet och haft ”nätkontakt” med i några år dessförinnan. Hon berättar att 
många i hennes omgivning tyckte att hon var väl äventyrlig som tog detta beslut 
efter att hon och mannen endast hade träffats ordentligt under så kort tid. Själv 
upplevde hon dock att hennes val kändes rätt. Hon packade sina väskor och satte 
sig på flyget till en annan kontinent, där hennes nya hemland fanns. Hon kunde inte 

                                            
44 Goffman, E. 2002 
45 Westin, C. 1981 s. 25ff 
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språket och det talades dålig engelska vilket gjorde att hon inte kunde skaffa några 
egna vänner. Hon höll sig alltid nära sin man och all konversation gick via honom. 
Camilla berättar att det, särskilt i början, kändes tomt och ganska ensamt. 
”Hemma” i Sverige hade hon haft ett stort kontaktnät med människor hon talade 
med dagligen. Nu befann hon sig i en annan världsdel och hade ingen vän som 
varken ringde eller kom för att besöka henne. Kärleken till mannen övervägde dock 
och hon ansträngde sig mycket för att lära sig landets språk. Så här beskriver hon 
själv sin situation när hon lärt sig språket, hon fortsätter även sin berättelse med 
hur hon upplevde det när hon precis hade kommit till landet: 
 

Så småningom när jag lärt mig att prata [språket] utan [min mans] hjälp märkte jag 
hur jag blommade upp och liksom blev en annan [”Camilla”] för alla. Jag hade större 
möjlighet att t.ex. berätta om Sverige och min familj, skämta eller säga saker jag ville 
säga direkt när jag ville säga det46 […] Det att jag inte kunde prata själv förde med sig 
att jag inte ville gå någonstans utan [min man] och att jag inte kunde göra ett 
telefonsamtal själv mm. Det var en svår och stor omställning från livet jag lämnat 
bakom mig i Sverige, för hela det sista halvåret innan jag kom hade jag varit mycket 
upptagen av skola, extrajobb för att få ihop pengar till [utlands-]resan… 

 
Camilla lämnade tryggheten bakom sig och flyttade till ett land vars språk hon inte 
behärskade. Dessutom flyttade hon till en man hon så gott som endast haft kontakt 
med via Internet. Detta var en stor omställning för henne, särskilt eftersom hon 
själv varit van att både kontakta och bli kontaktad av andra. Nu var hon tvungen att 
helt förlita sig till sin man och den engelska de hade gemensamt. Som enda svenska 
i området har Camilla känt sig ensam och hon nämner att hon saknar någon att tala 
svenska med. För att få kontakt med andra utlandssvenskar har hon dock sökt sig 
till olika forum på Internet, där hon kan ställa frågor och få hjälp och förståelse 
från människor som befinner sig i en liknande situation.  
 

Sofia flyttade till sin utländske man 
Ett annat exempel ges av Sofia. Hon har också flyttat på grund av kärlek. Hennes 
man hade jobb medan hon själv var arbetslös vilket gjorde det lättare för henne att 
flytta till honom, i hans hemland. Sofia är hemmafru och tar hand om sitt barn. I 
början var allt nytt och spännande. Sedan kom sommaren, som många upplever 
som den underbaraste tiden i Sverige. I detta land är det, enligt Sofia, så hett att det, 
                                            
46 Här syftar informanten på att hon tidigare, innan hon behärskade språket, behövt gå via sin man, när 
hon ville säga något. 
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sommartid, inte går att vistas utomhus. Tillsammans med hettan kom även andra 
”problem” smygande. ”Problemen” kan egentligen signalera något annat. I detta 
fall känner Sofia inte längre någon glädje över att bo i landet, vilket kan vara 
anledningen till att hon ser negativt på flera saker. Detta påverkar henne även på 
andra plan. Hon berättar till exempel att hon oftast inte har några svårigheter att 
lära sig ett nytt språk, men med anledning av hennes levnadssituation har det lett till 
att hon inte lyckats, och kanske inte heller velat, lära sig.  
 

Språket försöker jag lära mig men det är jobbigt. Har normalt inga som helst problem 
med att lära mig ett nytt språk men jag tror inte att jag (jag vet!) har motivationen att 
lära mig, jag vill ju inte vara kvar här. 

 
Sofia verkar själv ha hittat orsaken till sina svårigheter. Hon tror att hon saknar 
motivation på grund av sin vantrivsel. Hade förhållandena varit annorlunda hade 
hon säkert haft både lättare att lära sig landet språk samt att t.ex. acceptera 
sommarhettan. 
 
Sofia upplever att människor i staden där hon bor, hela tiden ”stirrar” på henne och 
att kvinnorna ”verkar tycka att man inte har något att göra i deras land.” Hon tror själv att 
detta beror på att hon, som lever i ett land där en stor del av befolkningen är 
muslimer, varken bär slöja eller har konverterat till islam. På min fråga om hon 
upplevt att det har varit svårt att tolka landets ”koder” svarar Sofia att det kan vara 
svårt ibland men att detta aldrig lett till att hon gjort några särskilda misstag. 
Däremot har hon observerat annat som hon inte är van vid och som hon tycker är 
svårt att acceptera: 
 

…MEN det som var svårast att greppa var det faktum att om man är gift med en 
man härifrån och har barn måste man ha sin mans tillstånd om man vill t.ex. åka hem 
på semester och mannen inte följer med. Detta tillstånd lever barnen med till de 
gifter sig. Nåja, männen har det till de får ett eget jobb och börjar försörja sig själva. 
Kvinnan har det hela livet. När hon gifter sig måste hennes man skriva ett tillstånd 
till henne om hon vill resa själv någonstans…… 

 
Jag tror att en västerlänning många gånger kan ha svårt att förstå detta. Som svensk 
uppfostras man ofta annorlunda. Ofta pratas det, i Sverige, om jämlikhet och det 
görs inte så stor skillnad mellan pojkar och flickor. Att med de svenska 
referensramarna bosätta sig i ett land med så pass annorlunda ”regler”, jämfört med 
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vad man tidigare varit van vid kan leda till osäkerhet och identitetsproblem. Sofia 
säger själv att hon tycker hon har tappat sin identitet: 
 

Det känns som om jag har tappat min identitet helt och hållet. Det kanske inte märks 
så mycket när man är här men det märks tydligt när jag är hemma i Sverige. […] 
…jag själv känner att i vissa situationer skulle jag ALDRIG ha accepterat det jag nu 
idag gör. T.ex. när jag är ute och går med min […] dotter så får man ibland stå ut 
med både den ena och den andra gliringen. I Sverige skulle jag inte gå med på det 
utan jag skulle helt enkelt fråga varför de sa på ett visst sätt eller såg på mig som om 
jag var en alien. Det gör jag inte här, jo ibland när jag är på riktigt ruttet humör. När 
jag är hemma i Sverige är jag så van vid att jag inte kan klä mig som jag vill/gjorde 
förut. Jag har blivit så van vid att fråga min man om det jag har på mig är OK. Inte 
för att det spelar honom någon roll utan för att jag i möjligaste mån vill slippa att folk 
stirrar mer än de redan gör. När jag då är hemma märker jag att jag inte är mig själv 
och jag trivs inte riktigt med den ”jag har blivit”. Visst, man ändrar sig när man gifter 
sig, och då kanske speciellt när man lever ihop med en ”utlänning”, och skaffar barn. 
Man växer ju som människa men det är inte det jag menar… Jag känner inte att jag 
riktigt vet vem jag är längre… Är jag verkligen den person som måste fråga vilka 
kläder jag ska ha på mig när jag går ut? Som ska stå ut med gliringar från ”de 
inhemska”. Det känns som om jag inte vet riktigt vem jag är längre. 

 
Sofias identitetskonflikt är svår. Hon mår dåligt av att ha blivit någon som hon själv 
inte längre känner igen. Precis som hon själv beskriver så förändras man hela tiden. 
Att flytta till en annan kontinent med andra levnadsförhållanden är en stor 
förändring som även påverkar en människas personlighet. Att dessutom känna sig 
uttittad och annorlunda och att, av de infödda, behandlas som om man inte vore en 
”människa” kan inverka på en individs självuppfattning. Det kan leda till att 
individen blir passiv och ser ner på sig själv. Det är viktigt, för självuppfattningen, 
att personen skiljer på andra människors definition av honom/henne samt den 
egna uppfattningen.47 Sofia säger: 
 

…jag vill ju inte vara kvar här. Kulturen och deras sätt att leva och kanske framför 
allt deras synsätt på kvinnan jobbar jag dagligen med att förstå mig på. Det är både 
svårt och JOBBIGT. 

 
Detta kan vara en besvikelse över att hon, på grund av kärleken, gett upp allt och 
flyttat till honom. Nu när hon mår dåligt i det nya landet ångrar hon sitt beslut att 

                                            
47 Westin, C. 1981 s. 25ff 
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flytta. När man är kär tror man att allt kommer att lösa sig, men är man inte 
medveten om att det kan bli en stor förändring kan det bli mycket svårt för den 
enskilda individen. I dessa utsatta lägen kan det vara viktigt att få stöd och råd från 
människor som befinner sig i liknande situationer och som förstår och kan sätta sig 
in i problematiken. Sofia säger att kontakten med andra utlandssvenskar är väldigt 
viktig och att ”de fungerar som ett ankare när man håller på att driva iväg”. 
 

Sara – medföljande hustru 
Min tredje informant kallar jag Sara, en kvinna som följt med sin arbetande man till 
”det nya landet”. Sara har tidigare rest mycket och haft många kontakter med 
människor från olika länder. Trots det, blev denna utlandsflytt svårare än hon trott. 
Innan Sara och hennes man åkte ut till arbetsplatsen hennes man hade fått, hade 
Sara ett eget företag i Sverige. Hon berättar att en stor del av hennes identitet var 
uppbyggd kring företaget och hennes yrkesskicklighet. Dessutom hade hon en hel 
del kundkontakter vilka ”gav näring” åt yrkesidentiteten. I samband med att hon 
följde med sin man lämnade hon detta bakom sig. Hon blev sittande ensam i ett 
hus hela dagarna. På mannens arbetsplats var hon näst intill osynlig. Ingen brydde 
sig om vem hon var, vad hon gjort innan eller vilka kunskaper hon hade. På grund 
av att Sara kände sig ensam och maktlös i sin situation samt att hon inte blev 
bekräftad hände någonting med hennes personlighet och hon fick en djup 
depression som varade länge. När hon lyckades ta sig ur den var hon tvungen att 
börja bygga upp ett kontaktnät för att ha något umgänge. Hon säger att det var 
jobbigt, speciellt i början, att försöka skaffa nya vänner. ”…man måste anstränga sig 
och träffa många för att sedan välja vilka man verkligen vill umgås med, de man tycker om.” 
 
Jag frågade Sara om hur hon tycker det gått att tolka landets ”koder” (såsom t.ex. 
kroppsspråk, sätt att säga eller göra något osv.). Hon svarade att det kan uppstå 
missförstånd ibland, vilka oftast beror på bristande språkkunskaper. För övrigt 
anser hon att om man accepterar olikheterna så fungerar allt mycket smidigare. 
 

Människan har en otrolig förmåga att lära sig hur det går till i en ny miljö. Det svåra 
är kanske att acceptera olikheterna, särskilt de negativa beteenden som finns i ett 
land. I början blev jag ofta arg, på t.ex. hantverkare, elektriker, poolkillen osv. Med 
tiden inser man att det inte går att ändra dem, jag måste ändra på min inställning. 

 
Flera av mina informanter säger att det är viktigt att ”man tar seden dit man 
kommer”. De anser att man som utlandssvensk är gäst i landet och att det inte är 
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meningen att man ska försöka förändra landets befolkning. Detta kan vara en av 
tjusningarna med att flytta utomlands samtidigt som det kan vara svårt när inte 
saker fungerar som man är van vid.  
 

Åsa fick jobb i Asien 
Åsa sökte och fick ett arbetskontrakt i ett asiatiskt land. Allt gick väldigt fort och 
hon hade inte mycket tid till förberedelser innan avresan. Hon var dock väldigt 
positiv till att flytta och såg fram emot de nya erfarenheter hon skulle få. Hennes 
sambo skulle flytta med som medföljande och innan avresan var de med om något 
som de båda tyckte var mycket märkligt. 
 

… blev vi tillfrågade innan flytten om vi funderade på att gifta oss, vilket vi inte 
gjorde. Denna särskilda upplevelse med att i vissa delar av världen så räknas inte 
samboskap alls vare sig i informella eller speciellt i formella sammanhang blev jobbig 
till en början. 

 
Åsa kommenterar detta med att de tidigare flyttat till några andra länder (dock ej i 
Asien) som sambos och att ingen någonsin frågat dem om de tänkt gifta sig. 
 
Åsa upplevde flytten som både spännande och rolig. Hon njöt av de exotiska 
maträtterna och de snälla och vänliga människorna. Det som dock förvånande 
henne var att det var svårt att göra sig förstådd och att själv förstå den inhemska 
befolkningen. Hon upplevde att hennes identitet förändrades mot hur den varit 
innan flytten.  
 

… sjönk min identitet privat då det i början var svårt att få till en fritidstillvaro och 
att min man inte räknades för att vi från starten inte var gifta. 

 
Eftersom Åsa hade en annan syn på äktenskapet än landets befolkning, blev detta 
en börda för henne. Detta fördjupades av att hennes sambo inte ”räknades”. Från 
att ha levt ett ”normalt” partnerliv, där båda parter tillsammans accepterades, var 
det nu endast Åsa som betydde något inför sina kollegor och i olika formella 
sammanhang. Det är rimligt att tänka sig att Åsa och hennes man betraktades som 
utseendemässigt och kulturellt ”annorlunda” jämfört med majoritetsbefolkningen.48 

                                            
48 Jfr Hylland Eriksen, T. 2000 s. 14ff 



 29

Eftersom Åsa och hennes sambo räknade med att stanna i landet några år, ledde 
det till att de funderade kring sin situation och valde att ändra sin ståndpunkt och 
istället gifta sig. De valde att anpassa sig till den övriga ”gruppen”, detta troligtvis 
för att det nu var lättare att smälta in och accepteras av landets befolkning. 
 

Au-pairflickan Annelie 
Annelie reste till USA för att, precis som så många andra, arbeta som au-pair. Hon 
hade precis avslutat sin gymnasieutbildning och ville veta hur det var att bo i ett 
annat land. Under sin au-pairperiod trivdes hon bra och sökte in på college där hon 
senare träffade sin nuvarande man. Annelie berättar att hon inte skulle ha stannat 
kvar i landet om hon ej träffat kärleken. Idag är hon gift, har barn och en fast 
anställning och hon tror aldrig hon kommer återvända till Sverige. Jag frågade 
Annelie hur hon tyckte det var att flytta utomlands. Svaret jag fick var: 
 

Från början så försvarade jag Sverige hela tiden och tyckte att såsom man gör där är 
det bästa. Sedan började jag inse hur olika USA och Sverige är. Visst tyckte jag att 
folk var ytliga från början men sedan började jag inse att det faktiskt är trevligt att 
fråga ”How are you?” till människor man inte känner. Även om svaret alltid kommer 
att heta; ”fine, thank you – how are you?” så är det mycket trevligare än att vända 
bort blicken och låtsas att man inte ser personen ifråga. 

 
För Annelie som vuxit upp i Sverige med svenska referensramar kändes det 
naturligt att försvara det hon kände till och var van vid. När hon, efter en tid i det 
nya landet, även fått ett nytt perspektiv ändrade hon sin inställning samt sitt 
beteende. Annelie berättar att även hon började hälsa på människor hon mötte 
istället för att titta bort, som hon tidigare gjort. På min fråga om vikten av att ha 
kontakt med andra svenskar i området samt bevarandet av svenska traditioner 
svarar Annelie: 
 

För mig har det varit väldigt viktigt [att ha kontakt med andra svenskar]. Man har så 
mycket gemensamt. Även om man inte vuxit upp tillsammans så har man tittat på 
samma barnprogram, gått i skogen med Mulle, lyssnat på Gyllene Tider osv. Det 
känns som att man känner varandra även om det är första gången man träffas. […] I 
[den amerikanska delstat där hon bor] finns det många skandinaver som håller på 
sina traditioner. Dessutom så var de flesta av mina kompisar svenska (träffade dem 
på college) så därför så firade vi tillsammans och bjöd in några amerikaner också. 
Midsommar är väl det största firandet och sedan brukar vi också ha kräftskivor och 
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julbord. Ibland har vi även haft majbrasa på stranden. Jag tror att många känner sig 
mer svenska här än hemma i Sverige. 

 
Att behålla de traditioner man är van vid kan vara ett sätt att behålla en del av sin 
identitet. För många känns det viktigt att ha kvar ”en gnutta av Sverige” även om 
de själva valt att bosätta sig utomlands. Flera av mina informanter berättar att de, 
sedan de flyttat, tycker det har blivit mycket viktigare med traditioner och vissa 
helgdagar än när de bodde i Sverige. Precis som i citatet ovan känner sig många av 
mina informanter mer svenska när de bor utomlands än de gjorde när de bodde i 
Sverige. Något som firas på många håll, bland utlandssvenskar, är Sveriges 
nationaldag. Detta är en dag som ännu inte räknas som helgdag i Sverige och som 
inte firas av särskilt många Sverigesvenskar. För vissa utlandssvenskar är det 
däremot viktigt att fira den svenska nationaldagen. Eftersom dagen har en särskild 
betydelse för Sverige kan de känna någon slags nationalistisk känsla och 
grupptillhörighet med övriga svenskar. 
 

Extra mycket svensk 
Jag har många gånger hört att ”man blir extra svensk utomlands”. Jag ville 
undersöka om det stämde och ställde frågan till mina informanter. De flesta 
svarade att de på något sätt känner sig mer svenska i sitt nya hemland och mindre 
svenska när de är i Sverige på besök. Detta visar att den etniska identiteten känns 
viktig för den enskilda individen. Här följer några citat gällande informanternas 
tankar kring sin svenska identitet: 
 

…problemet är att man blir MER svensk när man är här och MINDRE svensk när 
man är på besök hemma i Sverige…  

(40-årig kvinna, 17 år utomlands) 
 

…man är nog aldrig så svensk som när man bor utomlands. 

(30-årig kvinna, 8 år utomlands) 
 

Jag var inte så svensk när jag bodde i Sverige, men nu… 

(40-årig kvinna, 9 år utomlands) 
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Jag känner mig inte extra svensk, snarare tvärtom, man blir liksom mer europeisk, 
däremot blir allt det svenska; värderingar, traditioner osv. extra viktigt. Det blir 
liksom idealet som man strävar efter. I Sverige hade man ju inte ens tänkt på det 
eftersom det skulle vara en helt naturlig del av en själv, alla andra och vardagen. Här 
blir det svenska något som är annorlunda. Eftersom jag ”håller” mycket på det 
svenska kan jag nog i andras ögon ses som mer typiskt svensk här i [landet], men 
absolut inte av andra svenskar i Sverige… 

(35-årig kvinna, 7 år utomlands) 
 
En av informanterna nämner att hon inte var så svensk när hon bodde i Sverige. 
Detta belyser att utlandssvenskar gärna värnar om sitt ursprung, sin kultur och sina 
traditioner. I Sverige såg de sig själva som en del av den svenska normen 
(majoritetsbefolkningen), men tillsammans med människor av en eller flera andra 
nationaliteter tillhör de inte längre normen, utan den etniska identiteten lyfts istället 
fram. 
 
Traditionella symboler, mat och kläder har stor betydelse för den kulturella 
identiteten. De symboliserar hemlandet och en människa kan, genom dem, känna 
en storts hemlandstillhörighet. 
 

Påskris och svenska påskdekorationer tages fram varje år […]. Lussekatter och 
pepparkakor är ett måste! Sverigedräkt – köpte min dräkt som […] present till mig 
själv. Använder den ofta! 

(60-årig kvinna, 42 år utomlands) 
 
Den 60-åriga kvinnan visar att hon är stolt över sitt ursprung. Det visas tydligast 
genom att hon berättar om sin Sverigedräkt som hon ofta använder. En 
folkdräkt/nationaldräkt är en stark symbol för ett land och genom att bära dräkten 
kan bäraren uppleva en nationalistisk känsla. 
 

Vi har en liten svensk flagga på matsalsbordet, en liten dekal på bilen. 

(65-årig man, 1 år utomlands) 
 
I Sverige är det inte särskilt vanligt med en flagga på matsalsbordet. För många 
Sverigesvenskar känns det till och med obekvämt att framhålla flaggan och den 
svenska nationaliteten. Detta beror oftast på att svenska rasister/nationalister 
använder flaggan som symbol, vilket gör att ”vanliga” svenskar, om de visar sig 
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stolta över sitt land och sin nationalitet, kan känna sig rädda för att liknas med 
dessa invandrarfientliga grupper. 
 
Många utlandssvenskar tycker att den svenska helgdagsmaten (t.ex. julmaten) är 
särskilt viktig att försöka återskapa i det nya landet. Att just maten är viktig kan 
bero på att den symboliserar vardagsvanorna och Sverige.49 Utlandssvenskarna har, 
genom sina symboler, kläder, sina traditioner och sin mat samtidigt möjlighet att 
visa sin omgivning en del av sin kulturella tillhörighet: 
 

Det mesta svenska blir plötsligt nästan ”måsten” och framför allt kan jag känna det 
nu när jag fått barn. […] Framför allt tycker jag det tar sig uttryck i maten, kanske för 
att det är lättast att återskapa. T.ex. så äter vi mycket [svensk] husmanskost och jag 
bakar kanelbullar och andra svenska bakverk. 

(30-årig kvinna, 8 år utomlands) 
 

Julen brukar jag alltid fira så som svenskarna brukar göra. Firar gör jag med min kille 
med god mat, julgran, julklappar osv, förutom julskinka (finns inte här) och Kalle 
Ankas jul. Lucia firar jag ibland […] Midsommar firar jag jättegärna. 

(30-årig kvinna, 8 år utomlands) 
 

Man blir väldigt nostalgisk om Sverige och tar vissa saker på gravallvar – så som att 
bevara svenska seder och traditioner – inte hade jag brytt mig om Lucia om jag hade 
bott i Sverige, men nu är det mycket viktigt.  

(30-årig kvinna, 16 år utomlands) 
 
Bland mina informanter kan jag se att det som firas mest utomlands är Lucia och 
jul. Det finns även några som firar påsk, Valborgsmässoafton, Sveriges nationaldag, 
midsommar, Våffeldagen samt Fettisdagen och kräftskiva, men dessa personer är, i 
min studie, ganska få. Den svenska julmaten är dock viktig för de flesta samt glögg 
till Luciafesten. Många av mina informanter är medlemmar i SWEA, som ofta 
ordnar ”svenska” festligheter som de firar tillsammans. Däremot har jag märk att 
de som bor som enda svensk på ett ställe oftast håller sig till enbart julfirandet. 
 

                                            
49 Arnstberg, K-O. 1989 s. 297 
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Längtan efter grupptillhörighet och ”det svenska” tar sig även annorlunda uttryck. 
Följande personer gör saker utomlands som de säger att de aldrig skulle ha gjort 
om de fortfarande bott i Sverige: 
 

Kan svårligen föreställa mig att utbringa leve för kungen den sista april i Sverige – 
eller stämma upp kungssången – men här!! 

(55-årig kvinna, 35 år utomlands) 
 

Jag brukade aldrig fira 6:e juni i Sverige men här gör jag det varje år. Jag känner också 
att jag vill att mitt barn lär sig svenska och lär om alla traditioner jag hade när jag 
växte upp.  

(30-årig kvinna, 10 år utomlands) 
 

Jag tror att många känner sig mer svenska här än hemma i Sverige. Jag ställde upp i 
luciatåg ända tills jag var 25 år gammal för att hjälpa de små barnen som inte kunde 
svenska så där 100%-igt bra. (Även om min svenska har blivit mycket sämre sedan 
jag flyttade hit.) Det skulle jag aldrig ha gjort om jag bodde i Sverige.  

(30-årig kvinna, 10 år utomlands) 
 
”Den egna kulturen”, med myter, traditioner och värderingar, blir särskilt viktig när 
man lever utomlands. Kulturen är viktig dels för att man inte vill glömma sitt 
ursprung och dels fungerar den som ett slags markör gentemot det nya samhället. 
Detta kan förklara varför många av svenskarna som lever utomlands anses vara 
”extra svenska” eller nationalistiska.50 
 

Från att ha klagat på allt svenskt när jag bodde i Sverige blev jag totalt patriotisk när 
jag flyttade utomlands och drev min man till vansinne med mitt ”i Sverige är det 
mycket bättre”… 

(35-årig kvinna, 12 år utomlands) 
 

Jag är definitivt mer stolt över att vara svensk än vad jag kanske var när jag bodde i 
Sverige. Här är jag snabb med att säga att jag är svensk eftersom det är en sån stor del 
av min personlighet nu. Jag gör saker mer själv, skulle inte kunna anlita städhjälp som 

                                            
50 Herlitz, G. 2003 s. 29 
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många av mina amerikanska vänner har. Jag tycker att man reder sig själv och det är 
nog lite svenskt att tänka så. 

(30-årig kvinna, 10 år utomlands) 
 

Visst är man lite över-nationell i vissa avseenden, t.ex. när Sverige gör bra ifrån sig i 
sportevenemang, hur den nya Volvon är, faktumet hur rent och snyggt allt är i 
Sverige, den svenska ärligheten (nåväl, relativt sätt) osv.  

(35-årig man, 9 år utomlands) 
 
Flera av mina informanter lyfter fram den nationalistiska känslan i samband med 
just sportevenemang. Tillsammans med svenskarna i Sverige och de svenskar som 
lever runtom i världen, hejar man på sina ”landsmän” och man känner sig stolt och 
svensk om det går bra för de svenska idrottarna. Detta stärker den etniska och 
sociala identiteten och ger en känsla av gemenskap. 
 
Vissa av mina informanter talar om ett längtansfullt förhållande till Sverige… 
 

…kanske blir jag mer patriotisk och lojal mot Sverige. Det är lätt att idealisera det 
som är svenskt när man krockar med en annan kultur, har svårt att förstå eller längtar 
hem. Jag är väldigt traditionsbunden och tycker att kultur, seder och bruk är 
jätteviktigt och att det är ett kulturarv som vi ska värna om.  

(30-årig kvinna, 2 år utomlands) 
 

Eftersom jag lever i ett ”blandäktenskap” blir det kluvet, ibland längtar jag med starkt 
vemod efter ”vissa saker i Sverige”, på senvåren – försommaren kan det kännas tungt 
att tänka på de ljusa kvällarna – och det sättet man i Sverige lever utomhus på. Jag 
saknar det mer informella sättet att skapa nya kontakter i Sverige. Att det är enklare 
och mer direkt.  

(45-årig kvinna, 21 år utomlands) 
 
…medan andra tycker att svenskarna i Sverige är bortskämda… 
 

…man blir väldigt patriotisk när man bor i ett annat land och man uppskattar Sverige 
på ett helt annat vis. Vi svenskar som bor utomlands och har bott utomlands ett tag 
tycker lite att svenskarna som bor i Sverige är bortskämda med allt som de får av 
staten, typ semester, barnledighet mm. för det är sånt som inte direkt existerar här 
och det är svårt för här fick jag 3 månaders mammaledighet och var jag sjuk under 
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graviditeten så fick jag inget betalt och det existerar ju inte i Sverige. Man får kämpa 
mer för att komma till toppen och när du väl är där så kan man ha det helt underbart 
i detta landet [USA]. […] Min man säger alltid att jag säger – jamen så gör vi inte i 
Sverige, eller det finns inte i Sverige eller det finns i Sverige och han tycker att jag 
jämför väldigt mycket av det negativa [här] som är positivt i Sverige.  

(35-årig kvinna, 7 år utomlands) 
 
Många blir extra traditionsbundna när de får barn, de tycker det är viktigt att 
barnen får ta del av det svenska arvet. Även om de väljer att inte återvända till 
Sverige vill de ändå att barnen ska lära sig det svenska språket och växa upp med 
svenska helgdagsfiranden och traditioner. Detta för att barnen ska få kunskap om 
sina rötter och eventuellt kunna ha kontakt med sina svenska släktingar. 
 

...[vi firar svenska traditioner] dels för att visa våra barn men också för att visa våra 
lokala vänner […]. Vi har dessutom glöggfest i december för vänner och grannar. 
Dock skall sägas att traditionerna mest bevaras genom en mycket aktiv hustru som 
lägger ner mycket tid på att dekorera, baka etc.  

(45-årig man, 5 år utomlands) 
 

Allt det där [traditioner mm.] blir mycket starkare och viktigare speciellt när man får 
barn. Jag insåg plötsligt hur mycket traditioner vi har och vilket viktigt arv min 
mamma har gett mig att förvalta.  

(40-årig kvinna, 9 år utomlands) 
 
En stor andel av mina informanter berättar om vikten att bevara det svenska 
språket och de svenska traditionerna när de får barn. Särskilt viktigt tycks det vara 
om utlandssvensken har barn med en partner av en annan nationalitet. Genom att 
”det svenska” då inte faller sig naturligt försöker utlandssvensken, många gånger, 
föra in svenska handlingssätt och svenska maträtter i både barnens och familjens 
vardagsliv. De flesta vill att barnen ska ha kunskap om sitt svenska ursprung och att 
de ska vara stolta över det.  
 
Att man blir ”mer svensk utomlands” är en tes som bekräftas av mina informanter. 
Många väljer att ”ta med sig en bit av Sverige” när de flyttar. Det anses t.ex. vara 
ganska viktigt att fira vissa traditioner på svenskt vis. Ett exempel på detta är att 
många försöker återskapa det svenska julfirandet med ”julgran”, jultomte på 
julaftonskvällen samt svensk julmat. Flera personer berättar även att de kan åka 
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flera mil till ett IKEA-varuhus för att köpa speciella svenska matvaror. Att just 
maten är viktig att försöka återskapa beror på att maten symboliserar 
vardagsvanorna och hemlandet Sverige.51 Den svenska kulturen, med myter, 
traditioner och värderingar fungerar som ett slags markör gentemot det nya 
samhället och blir särskilt viktig för att man inte vill glömma sitt ursprung.52 
 

Sociala relationer 
Att flytta utomlands kan vara svårt. Att, som vuxen, bygga upp ett nytt kontaktnät 
kan vara besvärligt. De personer som man träffar, till exempel på sin arbetsplats, 
har redan sina vänner och de har, många gånger, inte behov av att söka efter nya. 
Det kan kännas ovant, när man som ny i landet, ska försöka bygga upp ett socialt 
kontaktnät. För att slippa vara ensam och träffa en ny vänkrets måste man vara 
aktiv. Detta kan, av vissa, ses som mycket jobbigt: 
 

Att bygga upp kontaktnät har för mig varit en blandning, jag umgås till 99 % med 
svenskar. Jag har träffat de flesta genom mina arbetskamrater och deras vänner. Men 
att finna en nära vän har jag inte lyckats med än. Att alltid behöva vara med och 
framåt och intresserad av allt för att få ett socialt nät har jag inte riktigt orkat. Men 
det är ett måste…  

(30-årig kvinna, 2 år utomlands) 
 
Att kvinnan nästan enbart umgås med andra utlandssvenskar kan tyda på en rädsla 
för ”det okända”. Umgänget med svenskarna ger en trygghetskänsla eftersom hon 
då inte behöver vara rädda för missförstånd orsakade av olika referensramar, 
samtidigt som hon inte behöver anstränga sig att prata, förstå och göra sig förstådd 
på ett annat språk. 
 

Det var ganska jobbigt i början. Att bygga upp ett socialt nät från scratch utan någon 
hjälp kan vara jobbigt. Speciellt som ny i ett land. Jag umgicks mycket med folk som 
jag egentligen inte gillade speciellt mycket… men träffade genom dem andra och så 
rullade det på. Gjorde många sociala fel också som blev jobbiga, t.ex. kom i tid till 
fester (ingen gör det så jag var helt ensam eller alltid bara jag och värdinnan). Bara 
beställa mat tyckte jag var jobbigt. Visste ju inte vad någonting riktigt va.  

(40-årig kvinna, 10 år utomlands) 

                                            
51 Arnstberg, K-O. 1989 s. 297 
52 Herlitz, G. 2003 s. 29 
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Den 40-åriga kvinnan berättar att hon i början, för att slippa vara ensam, till och 
med umgicks med personer hon inte gillade. Samma sak har jag även fått berättat 
från några andra informanter. De valde ändå umgänget före ensamheten vilket 
tyder på ett mänskligt behov av att få känna sig sedd och bekräftad. 
 

Mycket svårt att bygga upp ett kontaktnät om man inte arbetar! Jag studerade ett tag 
på ett [europeiskt] universitet, men studenterna tog snarare avstånd från mig när de 
fick veta att jag var utlänning.  

(30-årig kvinna, 7 år utomlands) 
 

Man är fruktansvärt sårbar som ny och utlänning. Man har ingenstans att vända sig i 
kris och man blir lätt utsatt. De vänner man skapar sig är ofta andra utlänningar 
eftersom [den inhemska befolkningen] redan har sina egna circles of friends. De 
behöver inte mig lika mycket som jag behöver dem. […] Som utlänning måste du 
bygga upp allt från scratch.  

(30-årig kvinna, 5 år utomlands) 
 

Riktigt nära vänner är alltid svårt att möta, var man än bor i världen. Det intressanta 
är att man startar från ”scratch”. Ingen har någon förutfattad mening beroende på 
din svenska dialekt, om du växt upp i Tensta eller Djursholm. Det är ett unikt tillfälle 
att vara sig själv från början, på vinst och förlust. På minussidan finns att 
internationella vänner har andra referensramar. Citerar man ”Sällskapsresan” eller 
”Hassan” så är det inte så många som skrattar. För mig har det varit viktigt att 
behålla stark kontakt med mina riktigt nära svenska vänner och min familj givetvis.  

(35-årig man, 10 år utomlands) 
 
På både gott och ont får utlandssvensken starta från scratch. Det kan vara ett sätt 
att bygga upp ett nytt liv utan människors förutfattade meningar men det kan också 
kännas svårt att inte ha någon att ty sig till i en besvärlig situation. Att bygga upp ett 
kontaktnät tar tid. De vänskapsrelationer man haft i Sverige, har man troligtvis 
skaffat sig under en period av många år, medan man i det nya landet kan känna 
behov av att skaffa vänner så fort som möjligt för att slippa vara ensam. 
 

Det tog väldigt lång tid innan jag kände att jag hade egna kompisar. Jag är inte 
mycket för ytliga kontakter utan ville verkligen finna riktiga vänner precis som 
hemma i Sverige.  

(30-årig kvinna, 6 år utomlands) 
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Jag hade tur för när jag flyttade hit kände jag redan två andra tjejer. En från min 
hemtrakt och en annan tjej som jag har pluggat med på universitetet. Så via dem lärde 
jag känna lite folk. Jag har känt att jag har behov av fler människor ju längre som jag 
bor här. Jag saknar de där ”riktiga” vännerna som man har därhemma. Har ännu inte 
hittat en sådan här.  

(35-årig kvinna, 5 år utomlands) 
 
Detta; ”att finna riktiga vänner, precis som i Sverige”, återkommer i flera 
informanters berättelser. De söker någon som kan vara riktigt nära, som de kan 
skratta och gråta tillsammans med och som de kan berätta allt för. Detta kan bero 
på att dessa personer saknar en viss grundtrygghet vilket kan leda till att en 
människa söker efter det bekanta och trygga som tidigare funnits i deras liv. Att de 
lägger till strofen ”precis som i Sverige” syftar troligtvis på deras vänskapsrelationer 
de hade i barn- och ungdomsåren. I dessa åldrar är det vanligt, speciellt bland 
flickor i Sverige, att ha någon riktigt nära vän de kan dela allt med. När personerna 
sedan växer upp, skaffar familj och eventuellt flyttar från staden de vuxit upp i sker 
förändringar. Ett exempel på detta har jag hämtat från en av mina manliga 
informanter som återvänt till Sverige efter några år utomlands: 
 

Jag var van att gå ut med mina singelkompisar […] och ta en pilsner och ha kul. 
Under tiden borta hade vännerna hemma skaffat villa och barn, ett helt annat liv! Så 
mina kompisar har nog förändrats en del under tiden jag var borta också. […] I 
början kändes det tråkigt att jag och mina vänner utvecklats åt olika håll. Men efter 
ett tag fick jag delvis nya vänner och min situation förändrades också…  

(30-årig man, 4 år utomlands) 
 
Rädslan för ensamhet leder till den här typen av vänskapsrelationer och det man 
knyter an till är det som uppfattas som svenskhet. Det betyder också att myten om 
den svenska kulturen och gemenskapen ligger som ett metanarrativ. Att tvingas 
börja om från scratch kan upplevas som både positivt och negativt. Ingen har några 
förutfattade meningar om vem man är, men samtidigt kan det vara svårt, särskilt i 
början, när man inte har någon att ty sig till i det nya landet. 
 

Kontakt med andra utlandssvenskar 
På min fråga om det är viktigt att ha kontakt med andra svenskar som lever i 
närheten svarar många av mina informanter att det var särskilt viktigt när de var 
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nya i landet samt när de fått barn. Vikten av att ha kontakt med andra 
utlandssvenskar är störst bland dem som är gifta med en icke-svensk partner. I 
dessa fall har det även framkommit att det inte alltid är så lätt att leva med en 
partner som har en annan kulturell bakgrund. I och med detta tycker många att det 
känns ännu viktigare att ha en svensk vän att prata med, ”någon som förstår”: 
 

Jag har på senare år upptäckt att det är väldigt viktigt att ha kontakt med andra 
svenskar i (ut)landet. Som ung och ensam och/eller ny och oerfaren i landet ger det 
en trygghet att kunna fråga landsmän om råd. Är man till och med gift med en 
utlänning kan det kännas skönt och avkopplande att kunna tala sitt eget språk med 
någon emellanåt.  

(55-årig kvinna, 11 år utomlands) 
 

Tycker det är jätteviktigt att ha kontakt med andra svenskar. Ibland har jag känt att 
jag börjar förlora mig själv. Saknar Sverige och den svenska mentaliteten. Det 
svenska gör mig lycklig inombords. Man känner sig hel igen efter en dag med en 
svensk “kompis”.  

(30-årig kvinna, 8 år utomlands) 
 

… jag behöver prata svenska ofta och på något sätt känns det som om jag hör ihop 
med andra svenskar. När jag bodde i [europeiskt land] var jag tvungen att gå till 
IKEA ibland och titta på svenska saker, det kändes som jag skulle bli tokig om jag ej 
fick en svensk dos.  

(35-årig kvinna, 12 år utomlands) 
 
Den 35-åriga kvinnan berättar att hon saknade Sverige så mycket så att hon kände 
sig tvungen att gå till IKEA-varuhuset för att titta på svenska saker. Troligtvis 
kände sig kvinnan rotlös i det nya landet och såg sitt besök på IKEA som ett 
substitut för sina känslor.  
 

Jag tycker det är viktigt [att ha kontakt med utlandssvenskar]. Varför? Svårt att säga 
men jag tror att det är ett sätt att hålla kontakt med Sverige. Samma tankesätt, språk, 
uppväxt. Många av mina väninnor lärde jag känna under mina första år här. Viktigt 
för barnens skull. Att det finns andra barn i [staden] som pratar svenska, firar svenska 
helgdagar etc.  

(35-årig kvinna, 18 år utomlands) 
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I början tyckte jag inte att det var så viktigt att ha svenska vänner, men ju längre man 
bor här ju viktigare känns det. Det är ju så mycket som finns i det svenska. Särskilt 
det svenska språket. Det är så mycket kultur och det känns viktigt och skönt att 
kunna prata med andra i samma situation. Känns skönt att kunna prata på sitt eget 
språk, det känns också viktigare nu när jag är mamma.  

(35-årig kvinna, 5 år utomlands) 
 
Att ha kontakt med andra svenskar tycks vara viktigt för de flesta av mina 
informanter. De anser att svenskarna har en annan förståelse och andra 
referensramar än personer från andra länder. Visst är det sant, eftersom man vuxit 
upp i samma kulturella miljö, kanske sett samma TV-program, lyssnat på samma 
sorts musik, känner till det svenska skolsystemet osv. kan det vara lättare att 
identifiera sig med andra likasinnade. Enligt mina informanter är det även skönt att 
få prata det svenska språket med andra och inte alltid vara den som är 
”annorlunda”. En annan viktig aspekt är när man får barn, vilket påpekas av de 
flesta. Då vill man ofta ha en kontinuerlig kontakt med svenskar som bor i 
närheten. Detta för att barnen ska få möjlighet att träffa andra svenskar samt att det 
genom dessa kontakter är enklare att bevara svenska traditioner etc. Många berättar 
att till exempel Svenska kyrkan är en bra mötesplats, den finns i många länder och 
dit kan man gå för att träffa svenskar och andra skandinaver. 
 

Tankar och upplevelser i och kring det nya landet 
Jag vill avsluta denna del, om utlandssvenskar, med några tankar och upplevelser 
som två av mina informanter haft. Mitt första exempel är en kvinna som inte riktigt 
kan släppa taget om Sverige. Hon fick ett arbete, och bor nu i ett europeiskt land, 
men åker ”hem” till Sverige med jämna mellanrum. I och med detta känner hon sig 
inte hemma i det nya landet. Hon har heller inte gjort särskilt stora ansträngningar 
för att skapa ett kontaktnät. Nu har hon dock kommit till insikt om att hon 
behöver välja var hon vill leva: 
 

Kulturchocken ligger mer i hemlängtan, vi bor för nära för att inte ta del av livet 
hemma. Att hamna i sitsen att jag står med ena foten i Sverige och andra här. Detta 
har gjort att jag missat mycket av livet på båda ställena då jag mentalt och fysiskt varit 
instabil. Att bygga upp en ny vardag tar tid och om man då skuttar hem till sin gamla 
med jämna mellanrum störs alla cirklar. Jag har inget vettigt liv i Stockholm och inte 
här. Jag känner nu att det har blivit dags att göra ett val att aktivt bo och leva [här].  

(30-årig kvinna, 2 år utomlands) 
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Att inte bestämma sig för var man vill leva kan göra en människas situation 
ohållbar. Den 30-åriga kvinnan berättar även att hon känner sig rotlös och 
deprimerad. Hon har inte helt ”tagit in” att hon lever utomlands och hennes 
umgänge består endast av andra svenskar som bor i närheten. Kvinnan har vid flera 
tillfällen funderat på att flytta tillbaka till Sverige men hennes situation i Sverige har 
också förändrats i samband med utlandsflytten. Hennes livssituation har lett till en 
sämre självkänsla och hon känner sig inte längre hemma någonstans. Detta visar att 
det är viktigt att tänka igenom vad man vill ha ut av en utlandsflytt, innan man 
flyttar utomlands. 
 
Min andra informant ger exempel på vilka missuppfattningar som kan uppstå om 
man inte förstår språket. Detta berättar en man som lever i Asien: 
 

Vi bor i närheten av en buss hållplats. Buss 568 har sin ändstation där. Den går mot 
staden. En dag i somras var bussen inne, men hade några minuter kvar innan den 
enligt tidtabellen skulle gå. Jag väntade ensam i bussen med föraren och passade på 
att betala det engångsbelopp som resan skulle kosta. Strax innan start kom några 
ytterligare passagerare däribland en äldre parant dam. Efter start betalade de övriga 
passagerarna genom att skicka pengar till föraren i en så kallad ”langarkedja”. 
Omnämnd dam satt närmast föraren så samtliga avgifter gick via henne. Efter en 
stund tittade hon på mig och sa något jag inte förstod. Jag förklarade med gester att 
jag redan hade betalat men det förstod hon inte. Hon upprepade sin […] fras nu i en 
starkare och mer ansträngd ton. Jag svarade ånyo med starkare och ännu tydligare 
gester och la till ett tydligt [nej] på slutet. Då började hon stirra på mig fientligt. 
Blicken glödde. Medpassagerarna började nu följa dramat med intresse. Vissa av dem 
hjälpte damen att stirra. Straxt efter gick en herre på och vips var hon där med sin 
anmaning (med sned blick på mig) att betala avgiften. Den nypåstigna stannade till 
och visade henne klockan. Det kan ha viss betydelse att jag hade armbandsur och 
kortärmad skjorta.  

(65-årig man, 1 år utomlands) 
 
Detta är ett lite skojigt exempel på hur fel det kan bli när man inte förstår varandra. 
Men detta understryker vad många av mina informanter nämnt; att det är mycket 
viktigt att kunna språket innan man kommer till det nya landet.  
 
Att vara positivt inställd och förberedd inför utlandsflytten kan förhindra en hel del 
missförstånd. Det är t.ex. en fördel att, åtminstone någorlunda, behärska landets 
språk innan avresan. Det är även av största vikt att individen, innan utlandsflytten, 
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vet varför han/hon flyttar och att personen samtidigt ställer in sig på ett liv i en ny 
miljö. 
 
 

Mailen från Sverige 
Eftersom många svenskar flyttar utomlands för att arbeta eller pröva något nytt, 
kommer utlandsvistelsen ofta att följas av en frivillig eller ofrivillig återflytt till 
Sverige. Man kan i anslutning till det fråga sig hur det verkligen känns att vara 
tillbaka i sitt gamla hemland och sin gamla miljö. Blev det som de tänkt sig eller var 
det en större omställning än de trott? Dessa frågor ställde jag till mina informanter. 
Några tyckte att det kändes bra att åter vara nära familj och vänner, att det fanns en 
känsla av tillhörighet och att det kändes skönt att människorna runt omkring har 
samma referensramar, samma kulturella arv osv. Man kände sig även som en i 
mängden och inte ”annorlunda” vilket kunde vara fallet i de länder man bott under 
sin utlandsvistelse. Andra kände sig förvirrade och rotlösa; utan lägenhet, möbler 
och inkomst. Man visste inte längre hur saker fungerade i Sverige (saker som var 
annorlunda när personen lämnade landet), vilket var mycket jobbigt. Det ansågs 
även jobbigt att ”behöva boka in besök med vänner i almanackan. I Sverige görs inga 
spontana besök”, vilket personerna varit vana vid tidigare, under sin utlandsvistelse. 
Några svarade att de, när de kommit tillbaka till Sverige, hade upptäckt att många 
svenskar är naiva och ”tror att Sverige är det bästa landet att leva i och att det inte finns 
några andra alternativ”. I vissa fall hade barnen fått svårt i skolan (det berodde t.ex. på 
språkliga problem), de fick inga kamrater pga. att de andra barnen redan hade sina 
vänner som de umgåtts med under flera års tid. Detta ledde till att självkänslan 
försämrades och att vissa funderade över om de gjort rätt som flyttat hem. Även i 
detta kapitel är vissa av mina enkätfrågor vägledande för de olika avsnitten. Jag 
lyfter t.ex. fram förväntningar och upplevelser av och kring att flytta tillbaka till 
Sverige. 
 

Förväntningar och upplevelser 
Många utlandssvenskar längtar mer eller mindre efter Sverige. Några ser det dock 
bara som ett slags längtan eller saknad medan andra känner ett behov av att flytta 
tillbaka. Oavsett anledning till återvändandet blir det ändå en omställning för 
personerna det berör. Att flytta ut från Sverige var, för många, ett stort steg, men 
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hur känns det är flytta tillbaka till ett land där man förväntas känna till hur det 
fungerar? 
 

Det var lite större omställning än jag trodde. Jag hade […] ändrat mitt sätt att vara 
och tänka utan att jag visste om det. Folk var inte så intresserade av att lyssna på 
mina historier om vad jag hade varit med om. Jag antar att de kände sig underlägsna 
för att de inte hade varit med om något liknande. Där satt jag med massor att berätta 
utan någon som ville lyssna… (nu kommer han med sitt USA igen…). Jag var van att 
gå ut med mina singelkillkompisar […] och ta en pilsner och ha kul. Under tiden 
borta hade vännerna hemma skaffat villa och barn, ett helt annat liv. 

(30-årig man, hemflyttad efter 4 år i USA) 
 

När jag kom tillbaka från [Asien] var jag totalt oförberedd på att man kunde få 
kulturchockar även vid återvändandet.  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 2 år i Asien) 
 
Dessa två informanter var oförberedda på att omställningen, i samband med 
återvändandet, kunde vara så stor. De hade inte räknat med att de skulle kunna få 
någon typ av kulturchock när de kom tillbaka till sin barndoms land, där de har sina 
rötter. Eftersom de varit borta från Sverige under några år, har de ändrat sitt sätt att 
leva; att sedan återvända och försöka fungera på samma sätt som de gjorde innan 
utlandsflytten blev svårt. Att uppleva att tiden inte stått stilla i Sverige under 
utlandsvistelsen kan ha fått dem att fundera över hur de själva har förändrats. 
Troligtvis räknade informanterna med att ”komma tillbaka till” exakt samma liv 
som de levt innan de flyttade utomlands. Vad de säkert inte tänkte på var att både 
de själva samt de svenska vännerna hade förändrats under dessa år. Det som 
kanske skulle kännas tryggt och invant hade ändrats till något annat, t.ex. att 
singelvännerna hade skaffat familj och hus och att spontant umgänge inte längre 
var så vanligt. 
 

Jag var beredd på svårigheterna […]. En rädsla jag haft har varit att jag skulle känna 
mig ensam. Men så har det inte blivit. Kanske delvis för att jag även i det avseendet 
hade förberett mig. Har varit fullt medveten om att jag får det liv jag skapar mig. När 
jag för några år sedan bestämde mig för att flytta hem började jag medvetet odla 
kontakter hemma. När jag flyttade hade jag redan ett ganska stort kontaktnät. […] 
Inte en sekund har jag ångrat att jag flyttat hem. 

(50-årig kvinna, hemflyttade efter 25 år i USA) 
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… det som fick mig att vänta så länge med att flytta tillbaka till Sverige var just 
rädslan för att jag skulle känna att jag gjorde fel som lämnade mitt liv [i ett europeiskt 
land]. Och detta var också vad jag upplevde när jag kom hit, känslan av att inte höra 
hemma här. Nej, efter den första tiden blev livet i Sverige bekvämare och behagligare 
än vad jag trott varit möjligt…  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 8 år i europeiskt land) 
 
Dessa två kvinnor kände sig oroliga för hur det skulle kännas att flytta tillbaka till 
Sverige. Den ena kvinnan oroade sig för att bli ensam medan den andra var rädd att 
fatta fel beslut om att återvända. Kvinnorna funderade troligtvis även över hur det 
skulle te sig att komma till ett nytt och okänt land, även om det egentligen inte var 
eller förväntades vara okänt för dem. Men efter många års bortavaro från Sverige så 
har kvinnorna förändrats, vilket gör att de kanske kände en rädsla för hur det skulle 
gå att åter komma in i det svenska samhället. Bådas återvändande gick dock bra till 
slut och de är båda mycket nöjda med sitt beslut att flytta ”hem”. Den 30-åriga 
kvinnan kände dock först en känsla av att inte höra hemma i Sverige. Det 
påverkade hennes personliga identitet och hon drabbades av en svår depression. 
Känslan av att vara rotlös, ensam och inte höra till ledde till att hon funderade på 
att åter flytta utomlands. Hon träffade dock en man i Sverige, vilket fick henne att 
känna sig älskad och accepterad och hon hade någon att ty sig till. 
 
Många flyttar utomlands, eller återvänder, till följd av en dålig kärleksrelation eller 
ett kraschat äktenskap. Flera av mina utlandssvenskinformanter berättar att en av 
anledningarna till att de kan tänka sig att återvända till Sverige är om deras 
förhållanden spricker. Att det förekommer skilsmässor kan flera av mina 
informanter intyga; flera av dem är nu skilda sedan de kommit tillbaka till Sverige 
efter några år utomlands. Nu är dock fallet inte så för alla (och jag vill samtidigt 
påpeka att jag inte tror att andelen skilsmässor är större bland utlandssvenskar och 
återvändare än för den övriga svenska befolkningen), men följande två exempel 
visar att det, i alla fall, existerar:  
 

Jag tror att återvändandet till mycket beror på varför du reste utomlands till att börja 
med. T.ex. reste du utomlands för att slippa dina jobbiga släktingar så kommer 
samma släktingar fortfarande vara lika jobbiga. Många av de som stortrivs utomlands 
har (enligt mina mycket begränsade erfarenheter) inte bra familjeförhållanden kvar i 
Sverige. Många reser efter ett kraschat förhållande.  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 10 år i USA) 
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Har hört följande tes: Är förhållandet mellan man och kvinna bra innan man flyttar 
utomlands, blir det bara bättre pga. utlandsflytten, är det dåligt, leder det ofta till 
skilsmässa efter hemkomsten. Jag och min man har haft en hel del problem innan 
utlandsflytten, men livet i [det europeiska landet] gjorde vårt förhållande mycket 
starkare. Dels pga. att man är så beroende av varandra, dels pga. att vi då inte 
behövde gräla om pengar… Så vi trodde inte på [tesen]… Men, men… det ligger nog 
en del i [tesen], nu efter hemkomsten ligger vi i skilsmässa…  

(45-årig kvinna, hemflyttad efter 4 år i europeiskt land) 
 
Det finns många anledningar till en skilsmässa. En av dem är att de båda parterna 
utvecklas åt olika håll, får olika mål och mening med sina liv. Att flytta utomlands 
kan leda till att den enskilde individen förändras i en riktning som inte längre 
”passar ihop” med partnerns. Många håller ändå ihop under utlandstiden, de har 
dock en trygghet i varandra och kanske hoppas de på en lösning i sin relation. När 
de sedan flyttar tillbaka till den svenska vardagen, vilket inkluderar en stor 
omställning i deras liv, kan de uppleva att relationsproblemen som de försökt 
bortse ifrån, blir ännu större. En skilsmässa kan även få människor att känna sig 
misslyckade och är något de ofta bär med sig under sitt liv; att de inte lyckades hålla 
ihop familjen eller relationen. Detta leder ofta till att personens självuppfattning blir 
lidande. 
 
Hemlängtan ligger i många fall till grund för återflytten till Sverige. Vad många 
återvändare dock inte tänker på, innan återflytten, är att det svenska samhället har 
förändrats under tiden de själva levt utomlands. Detta leder många gånger till att 
återvändarna får en sorts kulturchock när de väl är i Sverige. De inser först då, att 
mycket har förändrats och att det inte längre är såsom när de flyttade utomlands. 
Återvändaren kan även upptäcka att han/hon inte längre har riktigt samma 
referensramar som andra svenskar, samt att de inte längre vet hur de ska göra i 
vissa situationer (t.ex. när de ska handla mat och kanske inte är vana att packa 
varorna själva). Flera personer har, i samband med detta, känt sig rotlösa och frågat 
sig om de tagit rätt beslut när de flyttade hem. 
 

Att flytta tillbaka 
Vissa uppger att de under utlandsvistelsen har längtat efter Sverige och allt som är 
svenskt. Att besöka Sverige under en kortare period ger dock inte samma känsla 
som att flytta hem. I detta kan man utläsa en längtan efter sina rötter, en längtan 
efter att ”cirkeln ska slutas”. Andra tvingas åka hem, trots att de inte vill, för att 
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deras utlandskontrakt har gått ut. Bland mina informanter är de flesta positiva till 
att vara tillbaka i Sverige. De känner sig hemma och har åter kommit in i det 
svenska vardagslivet. 
 

En enorm känsla!! Att traska runt i [den svenska staden] och bara andas luften. 
Känslan av att cirkeln är sluten och man har kommit hem igen som efter en lång 
”resa”. Att man hör till. Att människorna omkring en är precis som en själv. Har 
samma kulturella arv. Har varit i Sverige många gånger under åren men ett besök är 
inte på något sätt samma sak som att flytta hem.  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 25 år i USA) 
 

Jag har verkligen känt mig hemma. Jag har mer och mer märkt att det svenska 
tankesättet är viktigt för mig och passar mig. Så det hela känns rätt! 

(65-årig kvinna, hemflyttad efter 40 år i USA) 
 

Det kändes faktiskt spännande och skönt att flytta hem.  

(45-årig man, hemflyttad efter 2 år i USA) 
 
En av mina äldre informanter som levt 37 år i ett europeiskt land har vid flera 
tillfällen funderat över att flytta tillbaka till Sverige. Men eftersom hon har barn och 
barnbarn i landet där hon nu bor känns beslutet svårt. Hon berättar dock att den 
dagen hon dör vill hon absolut att hennes aska ska föras till Sverige ”dit där jag 
kommer ifrån, efter en lång bortvaro”. Detta är ett sätt att återvända till sina rötter och 
sin barndoms hemland, även om det inte sker under hennes livstid så är det en 
önskan om att ”komma hem igen”. 
 
Några av mina informanter har uttryckt en sorg och saknad över att behöva lämna 
landet de bott i under några år. Även om de gjort ett aktivt val att återvända till 
Sverige har det ändå känts svårt att lämna det andra landet, där de under en tid 
byggt upp sina liv, varit en del av samhället och där de upplevt så mycket. 
 

Det var fruktansvärt att lämna [Asien]. Verkliga vänner visste jag att jag skulle träffa 
igen, så det kändes inte så svårt. Nej, det var alla de andra: ”äggtanten”, 
fiskhandlaren, kötthandlaren, grönsakshandlaren, frukthandlaren, gubbar och 
gummor som kom ut ur sina iden på våren, alla barnen som ville tala engelska med 
mig och rättade mitt uttal, pensionärerna [som gjorde något som är typiskt för 
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landet], tanterna i parken jag dansade tango med, gubbarna i gathörnet jag spelade 
[ett spel] tillsammans med, ja alla de som fanns i min vardag och som på ett eller 
annat sätt visade att de hade accepterat mig och tyckte om mig […] – alla jag inte 
skulle återse. Det kändes också svårt att skiljas från [staden] med sin speciella puls 
och alla dofter och odörer.  

(55-årig kvinna, hemflyttad efter 6 år i asiatiskt land) 
 

Det kändes bra att komma hem. När sedan sommaren var slut och alla email om allt 
som kom igång drällde in började ”hemlängtan” [till landet jag just lämnat] göra sig 
påmind. Man saknar människor och platser som man kanske aldrig mer får se. 
Dessutom är man nyfiken på de nya personer som kommit till orten där man bodde.  

(40-årig kvinna, hemflyttad efter 4 år i ett arabiskt land) 
 
Kvinnan som bott i det asiatiska landet var där som medföljande hustru. Mannens 
arbetskontrakt tog slut och de var tvungna att återvända till Sverige. Hon berättar 
att under utlandsåren längtade hon alltid efter sitt hemland och efter ett par år 
glorifierade hon hemlandet och trodde att allt var bättre i Sverige. När de väl var 
tillbaka upptäckte hon att det var mycket i Sverige som inte var så bra som hon 
föreställt sig. Hon berättar även att ”homecoming desease53 i kombination med brustna 
förväntningar gör att det stundtals är svårt att vara tillbaka i Sverige”. Nu, med facit i 
handen, känner hon en viss saknad över att ha lämnat det asiatiska landet eftersom 
hemflytten inte blev som hon tänkt sig. 
 

Ett svårt beslut att fatta eftersom man vet vad man har, men inte vad man får. Det 
tog mig nästan två år att gå från beslut till handling. Jag älskar det mångkulturella och 
sociala liv jag haft utomlands och även de privilegier det för med sig att vara svensk 
karriärist i utlandet. Tillbaka i Sverige är jag inte lika unik och en i mängden.  

(40-årig kvinna, hemflyttad efter 9 år utomlands) 
 

Det var oerhört svårt till att börja med. […] Jag kände mig […] rotlös, som att jag 
inte hörde hemma någon stans eller som att jag befann mig på fel ställe. Funderade 
om jag trots allt gjorde rätt som lämnat ”allt”, tryggheten i allt det eländiga. Tänkte 
att man vet vad man har, även om det är dåligt, men inte vad man får. Blev 
deprimerad och tog kontakt med en psykolog. Kände att ingen förstod hur vilsen jag 

                                            
53 Homecoming disease är en typ av hemvändarsyndrom, som enligt några av mina informanter, 
drabbar de flesta återvändare. Det kan förklaras som den chock man får vid hemflytten, då man tror att 
man flyttar tillbaka till något välkänt och oförändrat och som man räknar med ska vara precis som när 
man flyttade från Sverige. 
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mådde då alla tyckte att ”du är ju hemma nu igen så vad är problemet”. ”Problemet” 
var att ”hemma” för mig kändes inte som här i Sverige utan mitt ”hem” var [i 
europeiskt land]. Var i valet och kvalet om jag skulle återvända. ”Bättre att må dåligt 
där än här i Sverige”, tänkte jag. Efter den första tiden […], när livet börjat bli lite 
mer normalt med boende […], arbete och senare studier kändes det skönt att vara 
tillbaka i Sverige igen med alla behagligheter som finns här.  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 7 år utomlands) 
 
Att fatta ett så stort beslut som att flytta tillbaka har för dessa två kvinnor varit 
svårt. Den 40-åriga kvinnan berättar att det tog henne två år att verkligen bestämma 
sig för att flytta hem till Sverige. Båda kvinnorna använder uttrycket ”man vet vad 
man har men inte vad man får” detsamma gällde ju även när de flyttade utomlands. 
Men, då var de båda lite yngre och hade säkert lättare att kasta sig ut på äventyrets 
våg. 
 

Lika svårt som jag trodde [att flytta hem]. Identitetsproblemet skulle jag vilja beskriva 
som att det är ett problem att vara svensk i Sverige just för att man anses smälta in 
och också göra det, för lätt. Omgivningen och jag själv utgår ifrån att jag är och ska 
vara på ett visst sätt, som inte är hela min personlighet.  

(40-årig kvinna, hemflyttad efter 9 år utomlands) 
 

Jag kom ensam till [den svenska staden där vi skulle bo] […], utan min man, som inte 
kunde lämna sitt arbete förrän senare. […] Det var enormt ensamt eftersom jag inte 
kände någon där. Men genom att ha flyttat många gånger inom USA, har jag lärt mig 
att göra nya kontakter… 

(65-årig kvinna, hemflyttad efter 38 år utomlands)  
 
Känslan av att vara ensam är svår. Den 65-åriga kvinnan upplevde detta eftersom 
hon kom till Sverige några månader före sin utländske man. Hon hade inga vänner i 
den svenska staden och inget kontaktnät i närheten. Längtan efter Sverige var dock 
drivkraften som fick henne att vilja flytta tillbaka.  
 
Ett av återvändarnas problem har visat sig vara att de haft svårigheter när någon 
tagit en kreditupplysning på dem. Eftersom de inte haft någon registrerad inkomst i 
Sverige har detta bland annat lett till att det varit svårt att få ett el- eller 
telefonabonnemang, ett lån e.dyl. Detta känns väldigt jobbigt för dem som 
”drabbas”. Många är fortfarande svenska medborgare, har arbetat i ett annat land 
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och sedan valt att komma tillbaka till sitt ”hemland”. Mina informanter upplever en 
känsla av att det svenska samhället försvårar för dem som levt utomlands under 
några år; att de inte längre är välkomna att bo i Sverige. En kvinna som är 
hemflyttad efter 15 år i olika europeiska länder uttrycker sig så här: 
 

Det största problemet för mej har varit att jag inte har någon registrerad inkomst när 
man tar kreditupplysningar, trots att jag deklarerat och skattat i Sverige hela tiden.  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 15 år i olika europeiska länder) 
 
En annan kvinna, hemflyttad efter 10 år i USA men som åter valt att bosätta sig 
där, beskriver på följande sätt om hur det var att ”flytta hem”: 
 

MYCKET jobbigt att få allt att funka. Jag hade jobb men inte bostad. Var inte 
beredd på att det skulle vara så svårt att hitta ett radhus/hus att hyra. Förväntade mig 
att det skulle funka som det gör [i USA], hade glömt hur det funkade i Sverige. 
Irritationer över att det tog mer än 12 timmar att få en telefon t.ex. Hade ju ingen 
kredithistoria heller så det komplicerade det hela när jag skulle hyra TV t.ex.  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 10 år i USA) 
 
En sådan viktig och troligtvis självklar sak kan försvåra för den som vill återvända 
till ”sitt hemland”. Jag tror att informanterna, som är födda i Sverige, kan känna att 
de inte riktigt har den möjlighet de hade önskat. Trots att de kanske haft en hög lön 
när de arbetat utomlands och pengar sparade på ett bankkonto kan de inte få en 
telefon inkopplad. Detta är ett stort problem och kan leda till att många avstår från 
att flytta tillbaka till Sverige, just på grund av dessa krångligheter. Många av de 
personer som flyttat utomlands för att arbeta har dessutom spetskompetens som 
kan behövas i Sverige och som landet kan bli utan därför att det försvåras för dem 
som vill återvända. 
 
För några har beslutet att återvända varit lätt, för andra har det tagit lång tid att 
bestämma sig. Rädslan att göra fel val har överskuggat en eventuell hemlängtan. Att 
när man väl är tillbaka, känna att man inte passar in i det svenska samhället, kan 
leda till en kluvenhet och identitetskonflikt. Att inte längre känna tillhörighet till det 
land man tidigare kallat ”hemma” måste vara svårt och flytten till en ”nygammal” 
levnadsmiljö kan ge en känsla av att kontinuiteten i den egna tillvaron bryts.54 

                                            
54 Westin, C. 1981 s. 25 
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Hemvändarsyndromet 
Hemvändarsyndromet eller ”homecoming disease”, som några kallar det, är något 
som många återvändare upplever. När svenskarna lever utomlands tänker de ofta 
på hur bra allting fungerar i Sverige. Några av mina informanter har t.ex. lyft fram 
den svenska administrationen och uppvärmda hus som exempel på detta. I Sverige 
finns även vänner och familj nära, alla talar svenska så att det är lätt att både förstå 
och bli förstådd och dessutom tycker utlandssvenskarna att de, i Sverige, känner 
igen sig och förstår. När de väl flyttar tillbaka till Sverige upplever många att t.ex. 
administrationen inte fungerar som den gjorde när de flyttade utomlands, vänner 
och familj har inte den tid man räknat med att de skulle ha. ”Smekmånaden” tar 
slut och kulturchocken blir många gånger stor eftersom återvändaren inte förväntat 
sig några ändringar eller att det svenska samhället har förändrats. En av mina 
informanter uttrycker sig enligt följande:  
 

När man flyttar utomlands förväntar man sig att det nya livet skall vara annorlunda. 
Men när man flyttar hem förväntar man sig att det nya livet hemma skall vara en 
karbonkopia på det livet man lämnade. Det är det inte och det blir en 
omställningschock som är svårare att hantera än omställningschocken som kommer 
när man flyttar utomlands. 

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 2 år i europeiskt land) 
 
När man varit borta från Sverige under en längre period har både människorna, 
tillvägagångssätt samt ”saker” i landet hunnit förändras. I flera fall har säkert 
återvändaren glömt hur Sverigesvenskarna är, och hur det många gånger fungerar i 
Sverige (jag vill dock påpeka att detta inte är något generellt för alla återvändare). 
Några av informanterna berättar om hur de känt sig både dumma och uttittade när 
de försökt göra vardagliga saker, men inte vetat på vilket sätt de skulle göra dem: 
 

Det var en kulturchock. Hade glömt att folk inte är speciellt öppna till att möta nya 
människor och få nya vänner. Alla mina gamla vänner från Sverigebesöken var ju 
gifta och jag skild så våra sociala behov var ju lite olika. […] Sen var det småsaker, 
som att jag inte kunde förstå varför de på mitt storköp vägrade ta emot en check på 
mer än 2000 kronor. Jag visste inte hur det funkade med returglas etc. och folk 
tittade på mig väldigt när jag bad om hjälp. Över huvud taget var det jobbigt med 
människor som inte kunde förstå att jag behövde hjälp med rutinsaker […] Jag ser ju 
väldigt svensk ut och jag pratar perfekt svenska, t.o.m. med lite dialekt. Så jag måste 
ju vara lite knäpp…..  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 10 år i USA) 
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Föregående kvinna flyttade tillbaka till Sverige pga. att hon saknade släkt och 
vänner samt för att hennes barn skulle få växa upp i och få ta del av den svenska 
kulturen och det svenska samhället. Hon kände sig dock både ensam och besviken 
när t.ex. vännerna hade skaffat familjer och hon själv var ensamstående mamma 
med behov av en annan typ av umgänge. Hon hade även svårt att förstå olika 
svenska handlingssätt samt hur det t.ex. fungerade i affären. I USA hade hon 
exempelvis inte behövt packa sina matvaror själv, detta var något hon var van vid, 
men i Sverige var rutinen annorlunda. Trots att hon är född i Sverige, ser svensk ut 
och pratar perfekt svenska, kände hon sig annorlunda och uttittad eftersom hon 
inte visste hur vissa vardagliga svenska saker fungerade. Detta var en av 
anledningarna till att hon bestämde sig för att än en gång flytta tillbaka till USA, där 
hon visste hur saker skulle vara och där hon, numera, känner sig mera hemma än i 
Sverige. 
 

När jag kom tillbaka efter mina år [utomlands], var det som att köra i tvåhundra 
knyck rätt in i en betongvägg. Inget kändes normalt! Jag kommer ihåg chocken att 
allt var så dyrt! Och så hade man tagit bort tioöringen, så jag stod som ett fån och 
väntade på växel som jag aldrig fick! […] Det kändes väldigt ensamt. I [Asien] var jag 
van vid att ha alla mina vänner nära, så att man lätt kunde ses för en kopp te, en 
promenad i parken eller en bit mat. I Sverige måste allt planeras och bokas i 
almanackan; i princip inget spontant socialt umgänge.  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 2 år i asiatiskt land) 
 
Den 30-åriga kvinnan hade säkerligen räknat med att allt i Sverige skulle vara som 
innan hon lämnade landet. När hon kom tillbaka och fann att mycket hade 
förändrats kände hon sig troligtvis rotlös och otrygg. Under sina utlandsår hade 
hon själv utvecklats och var inte samma person som innan hon flyttade. Hon 
berättar t.ex. att hon, innan utlandsflytten, varit aktiv i ett politiskt ungdomsparti 
men att hon, när hon kommit tillbaka, kände att svensk politik nu endast var 
”småsaker”. 
 

Jag tror jag var ganska väl förberedd inför hemflytten. Förberedd inför de problem 
jag skulle ställas inför. I mycket liknade det såsom det kändes i början efter min flytt 
till USA. Likheten var att man känner sig lite dum och bakom i många situationer. 
Man känner inte till t.ex. TV-personligheter och andra kändisar. Folk pratar om 
människor som man som svensk förväntas känna till och så gör man inte det. Andra 
”svårigheter” kan vara ett besök på banken. Man begriper inte blanketter och 
betalningssätt. […] Att man i matvaruaffären måste packa sina varor själv och 
dessutom betala för kassen. När man är svensk och pratar med svensk brytning 
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förväntas man veta sådant och när man inte gör det betraktas man nog som lite dum 
och bakom. När jag fick mitt bankomatkort gick jag ut tidigt en morgon när jag 
skulle använda det första gången. Ville undvika kö bakom mig ifall jag skulle göra fel! 
[…] Jag låter mig däremot inte slås ner utan brukar tala om för folk (när de tittar lite 
underligt på mig) att jag ju inte kan allt det där eftersom jag inte bott i Sverige på 26 
år. Annat var det när man som ung kom till USA. Då var det väldigt deppigt detta att 
känna sig så där ovetande om så mycket. Det tog lång tid att få upp självkänslan igen.  

(50-årig kvinna, hemflyttade efter 26 år i USA) 
 
Som den 50-åriga kvinnan beskriver så kan självkänslan förändras genom att det 
kan vara svårt att förstå hur man ska göra i många sammanhang. Att dessutom 
flytta till sitt gamla hemland och uppleva att man även där, där det borde vara 
naturligt, har svårt att förstå många saker kan kännas ännu svårare samt kan göra 
att tankar kring den egna personligheten sätts igång. Detta innebär även att 
individen åter måste anpassa sig till de nya levnadsomständigheterna och i och med 
detta upprätta en identitet som fungerar i den nya miljön.55 
 
Flera av mina återvändarinformanter har berättat att de på ett eller annat sätt 
drabbats av ”hemvändarsyndromet”. När de levde utomlands glorifierade de 
Sverige och lyfte fram alla fördelar med landet som de kallade ”hemma” och där de 
”kände till” hur allt fungerar. Efter återflytten har de dock insett att det svenska 
samhället inte längre är såsom när de flyttade ut ur landet. Inte heller släkt och 
vänner är på exakt samma vis som innan flytten. Att tvingas inse att det ”välkända” 
kanske inte längre är välkänt och enkelt, kan leda till att personerna drabbas av en 
större kulturchock än när de flyttade utomlands och visste att de skulle komma att 
leva i en ny miljö. 
 

Sociala relationer 
Flera informanter berättar att de känner att de inte ”får” prata om sina 
utlandsupplevelser. De säger att Sverigesvenskarna inte är intresserade och att de 
får kommentarer såsom; ”kom inte dragande med dina utlandshistorier igen”. De upplever 
detta hämmande och en frustration över att känna att ingen är intresserad. 
Eftersom de levt en tid utomlands har de även upplevt saker i landet där de bott; 
både vardagliga och äventyrliga saker. Detta har varit deras vardag och nu ”tillåts” 
de inte prata om den. Alla människor har behov av att bli bekräftade men genom 
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detta kan personerna känna sig halva och deras personlighet och självkänsla kan 
förändras.  
 

Jag minns från när jag kom hem från [europeiskt land] hur svårt jag hade att låta bli 
att prata om allt jag upplevt. Eller rättare sagt att alltid förklara varför min syn på 
saken var så olika standardsvenskens, beroende av mina olika referensramar. Detta är 
något som jag tycker jag klarar bättre nu, men naturligtvis dyker det upp titt som tätt. 
Det gäller att ständigt påminna sig om att ingen är intresserad av våra år [utomlands] 
och att folk bara tror att man skryter när man förklarar varför man ser saker 
annorlunda.  

(40-årig kvinna, hemflyttad efter 6 år utomlands) 
 

… generellt sätt så är ingen intresserad av din utlandsupplevelse, om de själva inte 
varit ute förstås.  

(45-årig man, hemkommen efter 7 år utomlands) 
 

Folk var inte så intresserade av att lyssna på mina historier om vad jag hade varit med 
om. Jag antar att de kände sig underlägsna för att de inte hade varit med om något 
liknande. Där satt jag med massor att berätta utan någon som ville lyssna… (nu 
kommer han med sitt […] igen…). 

(30-årig man, hemflyttad efter 4 år utomlands) 
 
Känslan av att inte få berätta om sina upplevelser kan vara svår. En människa som 
dessutom varit utomlands ensam har ingen att dela sina upplevelser med. Flera av 
mina informanter upplever att de inte helt kan vara sig själva i närvaro av sin släkt 
och sina svenska vänner. En av mina kvinnliga informanter berättar att hon, vid 
återflytten, upplevde det som om hennes familj och vänner ville trycka tillbaka 
henne i den ”form” där hon varit innan hon flyttade utomlands. Detta för att de 
ville att hon skulle vara oförändrad när hon kom hem. Så var dock inte fallet, vilket 
ledde till konflikter. Detta kan vara en anledning till att Sverigesvenskarna har svårt 
att lyssna på återvändarnas berättelser; att de inte har samma referensramar som 
återvändaren samt att de kanske vill att återvändaren ska vara samma personlighet 
som innan han/hon flyttade utomlands. 
 

När jag precis kommit hem fungerade den [relationen med släkt och vänner] mycket 
dåligt. Alla betedde sig precis som om jag varit iväg på två veckors semester till 
Medelhavet och kommit hem igen så livet skulle bara flyta på vidare. De allra flesta 
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verkade också förvänta sig, och betedde sig som, att jag skulle vara exakt samma 
person som den som flyttade utomlands (vilket faktiskt var nästan 8 år sedan, så hur 
troligt var det?!!). Jag drog mig undan och tappade (med vilja) kontakten med den del 
släktingar och vänner.  

(30-årig kvinna, hemflyttad efter 8 år utomlands) 
 

Ibland bristande förståelse för varför man valt att leva olika perioder utomlands. 
Många tror att man blivit ”märkvärdig” när man berättar om upplevelser man gjort. 
Kanske svårt att förstå att det finns ett vardagsliv även utomlands.  

(60-årig kvinna, hemflyttad efter 12 år utomlands) 
 
Livet i Sverige rullar på för svenskarna som bor i landet. När någon vän eller 
släkting flyttar tillbaka efter flera år utomlands kan det kännas svårt att inse att 
han/hon har förändrats under sin utlandstid. Den som bott kvar i Sverige kanske 
själv inte har förändrats så mycket och refererar till det. Detta kan vara orsaken till 
den 30-åriga kvinnans känslor av att ”de betedde sig som om jag var samma person som den 
som flyttade utomlands”.  
 
Att uppleva att släkt och vänner är ointresserade av det liv man levde utomlands 
kan vara frustrerande. Livet i det andra landet har lett till att återvändaren har 
förändrats och fått andra referensramar. Flera av mina informanter berättar att de 
känner sig hämmade i umgänget med svenskar som aldrig levt utomlands. De 
känner att de inte kan uttrycka sig fritt och att de måste tänka på att inte berätta om 
sin utlandstid ”ingen är ju ändå intresserad”. Detta leder till att vissa av återvändarna 
söker sitt umgänge bland personer som förstår dem och som kanske själva bott 
utomlands under en tid. 
 

Kontakt med andra återvändare 
Eftersom Sverigesvenskarnas intresse för återvändarnas upplevelser verkar svagt, 
undrade jag om återvändarna söker kontakt med andra som tidigare bott utomlands 
och haft liknande upplevelser. Några svarade att de inte tycker det är viktigt med 
denna typ av kontakt medan andra anser att andra f.d. utlandssvenskar är de enda 
som förstår dem: 
 

Jag har varit medlem i SWEA [utomlands] i många år och vid hemkomsten blev jag 
medlem i SWEA [i en svensk stad]. Detta just för att träffa människor som gått 
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igenom samma hemflyttningsprocess som jag. Enormt värdefullt, för helt klart kan 
endast andra människor som levt länge utomlands förstå ”hur det känns”. Ingen 
”vanlig” svensk förstår svårigheterna man har att återanpassa sig. Ingen ”vanlig” 
svensk förstår hur det känns att bära på två kulturer. Jag blev aldrig någon riktig […] 
och jag tror aldrig jag återigen kan bli en helt ”vanlig” svensk. Utan jag är och förblir 
bägge delarna. Mina år utomlands har för alltid präglat mig och jag kommer alltid att 
se Sverige och svenskarna lite utifrån. Vad SWEA beträffar är det en väldigt värdefull 
organisation. I [svensk stad] ordnar de lunchträffar, middagsträffar, biobesök, 
bokcirklar samt studiebesök av alla möjliga slag.  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 30 år utomlands) 
 

… har jag speciellt i början av återkomsten haft nytta av SWEA för att träffa folk 
som förstod vad jag pratade om. Jag har också en liten krets av väninnor som jag 
träffar regelbundet, tjejmiddagar, födelsedagar, glöggfester etc. Viktigt att kunna prata 
om sina minnen och att se hur man kan förändra och utveckla sitt liv. En hel del 
skilsmässor har inträffat.  

(60-årig kvinna, hemflyttad efter 12 år utomlands) 
 
Dessa två damer uppskattar värdet i att ha kontakt med andra som har liknande 
upplevelser och som i och med detta förstår vad de går igenom. Såsom jag tidigare 
nämnt, i avsnittet om hemvändarsyndromet, kan återvändarna få en rejäl 
kulturchock när de flyttar tillbaka till Sverige. Detta beroende av att de inte räknar 
med att saker har förändrats under deras utlandstid. För att klara av denna 
kulturchock är det bra att ha någon som förstår och kan hjälpa en tillrätta. Att helt 
ensam klara av processen är inte lätt och kan leda till stora identitetsproblem, där 
en av grunderna är att individen känner sig rotlös. 
 

Jag känner generellt mer gemenskap med svenskar som jag lärt känna i utlandet och 
som flyttat hem och med andra hemflyttade utlandssvenskar än med mina ”gamla” 
vänner. De gamla vännerna har jag inte sådan kontakt med som jag skulle önska och 
jag saknar mycket av det spontana och sociala sällskapslivet jag hade i utlandet.  

(40-årig kvinna, hemflyttad efter 10 år utomlands) 
 

I början hade jag god hjälp av att vara med SWEA och träffa andra med liknande 
erfarenheter och jag har fortfarande kontakt med många kvinnor som jag lärde känna 
i [europeiskt land] framför allt och vi förstår varandra bra. En del saker går inte att 
prata om med dem som inte bott utomlands.  

(60-årig kvinna, hemflyttad efter 12 år utomlands) 
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SWEA har varit till stor hjälp. Det märker man när man träffas på den årliga 
Sverigemiddagen med ca. 100 damer från hela Sverige, det vi har gemensamt är att vi 
är kvinnor, pratar svenska och har bott utomlands, inget konstigt tycker vi.  

(50-årig kvinna, hemflyttad efter 18 år utomlands) 
 
Det har visat sig vara lättare att ”börja om” i Sverige när man har kontakt med 
andra som gjort samma erfarenheter och som förstår de processer/faser en person 
går igenom. Den sociala kontakten är mycket viktigt, vare sig man har den med 
släktingar och gamla vänner eller om man har den med nya vänner som har en typ 
av gemensam referensram – att de alla har flyttat tillbaka till Sverige efter ett antal 
år utomlands. Att dessutom träffa personer som själva varit med om, och förstår 
vad man går igenom i återflyttningsprocessen kan vara skönt. På ett sätt har man 
samma sociala identitet och man kan känna gemenskap och tillhörighet till 
”återvändargruppen”. 
 
 

Sammanfattande slutdiskussion 
Ska jag/vi flytta utomlands eller inte? Detta är en fråga som säkert många av dagens 
utlandssvenskar ställt sig och det har troligtvis varit en stor avvägningsprocess för 
de flesta. Hur känns det att flytta tillbaka till Sverige? Jag har kontaktat ett antal 
utlandssvenskar och återvändare för att bland annat få svar på dessa frågor. 
 
Syftet med min magisteruppsats har varit att studera människors upplevelser och 
tankar kring att bo i ett nytt land samt återvändares upplevelser av att flytta tillbaka 
till Sverige. Eller rättare: hur människor formulerar sina upplevelser och tankar när 
de uppmanas att skriva om dem. Vad väljer de att berätta om… osv. Jag har använt 
mig av en hermeneutisk analysmetod samt ett socialpsykologiskt 
identitetsperspektiv när jag granskat mina 69 informanters enkätsvar. De svar jag 
fått på mina enkätfrågor är ett slags berättande som jag har behandlat som en 
kvalitativ text och inte något jag räknat statistiskt på. 
 
Jag har bland annat kommit fram till att de flesta flyttar utomlands på grund av att 
de längtar efter ett äventyr, när de väl har kommit till det nya landet söker många 
kontakt med andra utlandssvenskar. De värnar gärna om de svenska traditionerna 
samt det svenska språket, särskilt viktigt är detta om de har barn. Att man blir extra 
svensk utomlands bekräftas av de flesta och många jämför handlingssätt med hur 
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det är i Sverige. Att hitta nya vänner kan vara svårt i början och många saknar en 
nära vän, såsom de haft i Sverige innan de flyttade. De flesta flyttar tillbaka till 
Sverige pga. hemlängtan eller att deras arbetskontrakt gått ut. Många tycker det 
känns bra att åter vara hemma i Sverige och det mesta rullar på såsom innan 
utlandsflytten. En stor del av mina informanter har dock haft vissa 
”hemvändarproblem” samt svårt med vardagliga saker som har ändrats eller införts 
i Sverige medan de bott utomlands. 
 
Mitt intresse för, och mina kontakter med invandrare i Sverige ligger till grund för 
denna uppsats. Genom min studie av svenskar i utlandet kan jag se flera 
erfarenhetsmässiga likheter mellan ”invandrare” – oavsett var de kommer ifrån och 
vart de flyttat. De mest markanta likheterna är att många värnar om sitt ursprung; 
de söker sig till sina ”landsmän”, firar sitt hemlands traditioner, värnar om språket 
och sin matkultur samt anser det vara viktigt att deras barn får ta del av den ”egna” 
kulturen. På samma sätt som många invandrare i Sverige väljer att leva i samma 
bostadsområde eller åtminstone i samma stad som sina landsmän, väljer flera 
svenskar att leva i svenskkolonier utomlands. Det är bland de egna de kan ”känna 
sina rötter” och lättare bevara sitt hemlands traditioner och språk. I speglingen av 
”de Andra” (eller majoritetsbefolkningen) uppkommer behovet att kunna 
identifiera sig med sådana som de tror vara likasinnade. 
 
Flera informanter berättar att de inte tyckte det var särskilt svårt att flytta 
utomlands. De anser att de inte har upplevt något, varken positivt eller negativt, 
som de vill berätta. Personligen tror jag att de säkert gjort flera iakttagelser och 
upplevelser i samband med att de flyttade utomlands, men med tanke på att det var 
åtskilliga år sedan vissa av dem flyttade ut antar jag att de nu har glömt bort sina 
upplevelser kring själva flytten. När allt blir vardag och man ”kommit in” i det nya 
landet kan det vara lätt att glömma, om man inte haft någon specifik upplevelse 
under flyttperioden. 
 
I mångas berättelser återfinns uttrycket ”hemma i Sverige” eller ”hem till Sverige”. 
Trots att de, i många fall, bott väldigt många år utomlands, tycks de känna 
samhörighet till Sverige och se landet som deras ”hem”. Det kan vara ett sätt att 
uttrycka en social identitet; att identifiera sig med andra svenskar samt ”det svenska 
hemlandet”. Andra informanter beskriver Sverige och vissa ”svenska” handlingssätt 
på ett negativt vis. De berättar utförligt vad de tycker är dåligt med Sverige och vad 
som skulle kunna göras bättre. Detta kan tyda på en typ av identitetskonflikt, där 
det kanske finns en längtan att fortfarande ”höra till” men att de möjligtvis känner 
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sig ”utanför den svenska gemenskapen”. De flesta har dock sökt sig till forum där 
de fått kontakt med likasinnade och det anser jag visa att de, i alla fall, anammar sin 
svenska identitet. 
 
Bevarandet av det svenska språket, matkulturen och traditionerna är betydande för 
den kulturella och etniska identiteten. Detta har betydelse både individuellt samt i 
framkallande av grupptillhörighet. Mina informanter bekräftar detta genom att 
berätta att de gärna träffar andra svenskar, dels för att prata svenska och dels för att 
fira olika traditioner. Detta tycks särskilt viktigt för dem som lever tillsammans med 
en person av en annan nationalitet. Många berättar att de känner gemenskap med 
andra svenskar, även om de inte träffat en person innan, kan de ändå uppleva en 
typ av samhörighetskänsla. De förklara detta med att de har samma referensramar 
och att de i och med detta har en annan förståelse för varandra. Detta gäller även 
vissa av återvändarna, som också känner samhörighet och ”en annan förståelse” 
tillsammans med utlandssvenskar eller andra återvändare. Jag har även upptäckt att 
många saknar en ”riktigt nära” vän, något som de säger sig haft i Sverige. De 
personer som upplever att de behöver den nära vännen anser att det kanske inte är 
så vanligt i de ”nya” länderna, att man har en sådan vänskapsrelation. Jag tror att 
detta kan härledas till en längtar efter någon sorts trygghet.  
 
När man lever som svensk utomlands blir det, i många fall, mycket viktigt att t.ex. 
heja på svenska landslaget i något sportsammanhang, fira Lucia och andra ”svenska 
traditioner” samt t.ex. äta kräftor i augusti och sill och potatis under midsommaren. 
Många anser att de blir ”mer svenska” när de flyttar utomlands, att de till och med 
gör saker, såsom t.ex. firar Sveriges nationaldag, vilket de aldrig skulle göra i 
Sverige. De ser och anammar det som är bra med Sverige och jämför med landet de 
bor i nu. De flesta utlandssvenskar anser även att bevarandet av svenska traditioner 
blir viktigare när de får barn. De vill visa sina barn det kulturella (och etniska) arvet 
i form av helgdagsfiranden, traditionell mat samt det svenska språket. Många väljer 
att sätta sina barn i den lokala skolan eftersom de vill att barnen ska få kamrater i 
grannskapet samtidigt som de lär sig landets språk ordentligt. Detta gör att det kan 
kännas ännu viktigare att även lära barnen det svenska språket. Därför försöker 
många söka upp andra svenska barnfamiljer, för att barnen ska få möjligt att både 
höra och prata svenska med andra barn och vuxna.  
 
Min studie visar att de främsta anledningarna till återvändandet till Sverige är 
hemlängtan och att jobbkontraktet gått ut. Återvändandet sker alltså både av egen 
önskan samt genom att arbetssituationen ”tvingar” dem tillbaka. De flesta upplever 
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dock att det känns bra att vara tillbaka i Sverige. Återvändarna upplever att andra 
svenskar inte är intresserade av deras utlandsupplevelser. Detta är för många 
frustrerande, då de kanske måste tänka på vad de säger och inte kan vara sig själva i 
alla sammanhang. Att uppleva att människor inte vill lyssna och därmed inte ger 
den bekräftelse en individ behöver kan ändra en persons självkänsla. Personen kan 
känna sig oviktig och mindre värd eftersom han/hon inte anses intressant. Många 
återvändare söker sig därför till likasinnade, där de kan få prata om sina upplevelser 
och samtidigt bli bekräftade. 
 
Mötet med det ”annorlunda” kan leda till att individen frågar sig vem han/hon 
egentligen är och omvärderar sitt eget liv, sin egen identitet. Att flytta till en ny eller 
nygammal miljö, där man kanske avviker från normen kan också få en person att 
förändra sin identitet, både individuellt och inom gruppen. Den personliga identitet 
som ”formats” under barndomsåren är med andra ord föränderlig. Jag tror att det 
kan vara lätt att bli kluven. Det gamla, invanda mönstret har ”förändrats” genom 
att man själv har ändrat sig. Det som, innan man flyttade utomlands, var naturligt 
och det som man kände som det bästa sättet, kan vid återflytten kännas avigt och 
annorlunda. I det ”andra landet” gjordes kanske saker på ett helt annat sätt, vilket 
gjorde att man såg det som bättre samt tog det till sig som normalt. De individuella 
erfarenheterna och reflektionerna döljer ett slags känsla av social tillhörighet. Man 
kan inte undgå att relatera till det sociala sammanhanget och där fundera på om 
man hör hemma eller inte. På så sätt framstår de konventionella uppdelningarna 
mellan personlig/individuell och kollektiv identitet som ganska poänglösa. Den 
individuella identiteten rymmer alltid en social dimension.  
 
Längtan och äventyrslustan är den största drivkraften som får en människa att vilja 
flytta utomlands. Hemlängtan och att utlandsjobbkontraktet tar slut är mina 
informanters största anledning till en återflytt till Sverige. Oavsett var i världen 
svenskarna bor verkar de flesta känna behov av att behålla ”en gnutta av Sverige” 
och sina svenska rötter. Det kan exempelvis vara genom att fira svenska helgdagar, 
behålla traditioner samt försöka återskapa den svenska maten. De flesta blir även 
patriotiska och stolta över svenska idrottsmäns prestationer och många får tårar i 
ögonen när den svenska flaggan hissas och den svenska nationalsången spelas. Jag 
tror att oavsett vart och varför man, som svensk, flyttar finns ändå en inre längtan 
efter och glädje över den svenska identiteten och grupptillhörigheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor till utlandssvenskar 
 
Namn: 
 
E-mailadress: 
 
Ålder: 
 
Civilstånd: 
 
Barn? Ålder? 
 
Vilket land bor du i nu? 
 
Hur länge har du bott i landet? 
 
Hur länge har du tänkt stanna? 
 
Om du kommer att stanna kvar i landet, vad är orsaken till det? 
 
Om du kommer att återvända till Sverige, vad är orsaken till det? 
 
Har du bott i andra länder tidigare? Var? Hur länge? 
 
Vad jobbar du med? (eller är du studerande, arbetslös, hemmafru/-man, annat?) 
 
Vad är anledningen till att du flyttade utomlands? Jobb? Som medföljande? 
Kärleken? Äventyrslystnad? Annat? 
 
Kan du berätta hur det var att flytta utomlands. Någon eller några särskilda 
händelser som du varit med om sedan du flyttat ut. Kanske något som var ovanligt, 
överraskande, svårt e. dyl. 
 
Hur upplevde du när du kom till ett annat land? Bygga upp kontaktnät? 
Identiteten? Språket? Kulturchock? 
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Har du bevarat några svenska traditioner? T.ex. midsommar, valborg, lucia- och 
julfirande. Firar du dem? Berätta gärna i så fall hur du firar dem och med vem. 
Brukar du bjuda in landsbefolkningen till dessa helger/firanden? 
 
Är det viktigt att ha kontakt med andra svenskar som är bosatta i staden eller landet 
där du bor, eller utomlands? Varför? 
 
Blir man extra svensk när man bor utomlands? T.ex. trycker du extra mycket på hur 
viktigt det är att fortsätta med vissa svenska handlingssätt (”som man ”gör” i 
Sverige),  traditioner osv.? 
 
Har du kontakt med familj, släkt eller vänner i Sverige? Hur upprätthåller du 
kontakten? Hur ofta? 
 
Har du haft svårt att tolka det nya landets ”koder” t.ex. kroppsspråk, ett sätt att 
säga en sak på kan ju betyda mycket? Har det varit lätt att göra misstag p.g.a. dessa 
koder? 
 
Om du har barn; har du valt att sätta ditt/dina barn i en västerländsk skola, internat 
eller i den lokala skolan? Varför? 
 
Hur fungerar integrationen i landet? Är det som i Sverige där invandrare ska gå på 
SFI för att lära sig svenska? ”Kräver” man att svenskar och andra invandrare ska 
integrera sig? 
 
Övrigt (skriv om du har något mer du vill berätta): 
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Bilaga 2: Enkätfrågor till återvändare 
 
Namn: 
 
E-mailadress: 
 
Ålder: 
 
Civilstånd: 
 
Barn? Ålder? 
 
Vad jobbar du med? 
 
Hur länge har du bott i Sverige nu? Har du tänkt stanna i Sverige? 
 
Vilket/vilka länder har du bott i tidigare? Hur länge? 
 
Vad är anledningen till att du flyttade utomlands? Jobb? Som medföljande? 
Kärleken? Äventyrslusta? Annat? 
 
Vad jobbade du med utomlands (eller var du student, arbetslös, hemmafru/-man 
etc.)? 
 
Vad är anledningen till att du flyttade tillbaka till Sverige? 
 
Kan du berätta om hur det kändes att ”flytta hem”. Har du några särskilda 
upplevelser du vill berätta om? 
 
Hur har det varit att återacklimatisera sig i Sverige? Kulturchock? 
Identitetsproblem? 
 
Har de eventuella förväntningar eller farhågor du hade inför återvändandet 
införlivats? Berätta. 
 
Hur fungerar relationen med släkt och vänner i Sverige? Berätta. 
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Har du, sedan du återvänt, sökt dig till andra personer som också bott utomlands 
och som har flyttat hem? Hur håller ni kontakt med varandra? Vad ger dessa 
kontakter för dig? 
 
Funderar du på att på nytt flytta utomlands? Varför? Om inte, varför i så fall? 
 
Övrigt. Är det något positivt/negativt du vill berätta? 


